Město Klášterec nad Ohří
Oddělení vztahů s veřejností a cestovního ruchu

Žádost o přidělení dotace na podporu kulturní činnosti
z rozpočtu Města Klášterce nad Ohří na rok 2015
 Okruh I (kulturní akce konající se od 1.1. do 30.6.2015)
 Okruh II (kulturní akce konající se od 1.7. do 31.12.2015)
Projekt:
Název projektu: ______________________________________________________________
Místo konání: _______________________________________________________________
Datum uskutečnění: ___________________________________________________________
Popis projektu, harmonogram projektu (příprava, realizace): __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dramaturgie (repertoár, účinkující, vystavující umělci):_______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Cíle projektu: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Očekávaná návštěvnost (vývoj návštěvnosti v posledních letech nebo kvalifikovaný odhad):
___________________________________________________________________________
Cílové skupiny: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Udržitelnost projektu, výhled do dalších let: _______________________________________
___________________________________________________________________________
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Celkové náklady na projekt: ____________________________________________________
Výše požadované dotace: ______________________________________________________
Finanční krytí (vlastní vklad, dotace z dalších grantů či nadací, podpora ze zahraničí, sponzoři
atp.):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zkušenosti s podobnými projekty, příp. reference: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Žadatel:
Jméno a příjmení (fyzická osoba), příp. název subjektu (právnická osoba):
___________________________________________________________________________
Rodné číslo (fyzická osoba), příp. IČ (fyzická osoba podnikající, právnická osoba):
___________________________________________________________________________
Trvalé bydliště, příp. sídlo firmy: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Plátce DPH: ano - ne
Pro právnické osoby (a - c):
a) Statutární zástupce: ___________________________________________________
b) Kdy byla organizace založena, jaké jsou její hlavní aktivity: ___________________
_____________________________________________________________________
c) Kontaktní osoba: _____________________________________________________
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Kontaktní adresa žadatele: _____________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________________
E-mail: _________________________________ Web: ______________________________
Bankovní spojení (výplata v hotovosti nelze):
Název účtu: _________________________________________________________________
Číslo účtu: __________________________________________________________________
Kód banky: _________________________________________________________________
Název banky: ________________________________________________________________

V roce 2015 si u Města Klášterec nad Ohří žádám/nežádám o další finanční podporu (pokud
ano, uvést na jakou akci a v jaké výši):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Náležitosti žádosti o přidělení dotace:
- podepsaný originál žádosti o přidělení dotace
- kopie podepsaného originálu žádosti o přidělení dotace ve dvou vyhotoveních
- originál podrobného rozpočtu
- kopie rozpočtu ve dvou vyhotoveních
- čestné prohlášení
- kopie stanov nebo statutu v případě jejich existence (pouze u žadatelů, kteří žádají
poprvé nebo u kterých došlo ke změně stanov nebo statutu)
- kopie dokladu o přidělení IČ (pouze u žadatelů, kteří žádají poprvé)
Neúplné žádosti budou vyřazeny.

Dne:

Podpis a razítko žadatele:
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