ŽIADOSŤ O DOTÁCIU
Názov projektu
Celkové oprávnené výdavky
Požadovaná výška dotácie (príspevku)
Percentuálny podiel dotácie na celkových
oprávnených výdavkoch
Doba realizácie
mm/rrrr - mm/rrrr
Dátum doručenia žiadosti
(vypĺňa Sprostredkovateľský orgán)
Registračné číslo žiadosti
(vypĺňa Sprostredkovateľský orgán)

1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Sídlo
PSČ
Obec

Ulica

Okres

Kraj

Právna forma

IČO

DIČ

Platiteľ DPH

Číslo

IČ DPH

vybrať
2. Štatutárny zástupca
Titul
Meno

Priezvisko

Titul za menom

3. Kontaktná osoba pre projekt
Titul
Meno

Priezvisko

Titul za menom

4. Miesto realizácie projektu
Kraj
Okres

Obec

5. Ciele projektu
Hlavný cieľ projektu

Špecifické ciele projektu

Ulica

Číslo

6. Podrobný popis projektu
Východisková situácia

maximálne 15 riadkov
Situácia po ukončení realizácie projektu

maximálne 15 riadkov
Spôsob realizácie projektu
Popis aktivít projektu

maximálne 15 riadkov

Skúsenosti žiadateľa s prípravou projektu

maximálne 10 riadkov
Udržateľnosť výsledkov projektu

maximálne 15 riadkov
Prispeje projekt k zatraktívneniu Vinnej cesty? Ak áno, popíšte ako.
Vybrať

maximálne 10 riadkov
Prispeje projekt k zatraktívneniu Gotickej cesty? Ak áno, popíšte ako.
Vybrať

maximálne 10 riadkov

Prispeje projekt k zatraktívneniu Železnej cesty? Ak áno, popíšte ako.
Vybrať

maximálne 10 riadkov
7. Časový harmonogram realizácie aktivít
Dĺžka realizácie projektu
Názov aktivity

uviesť počet mesiacov
Termín realizácie aktivity
od - do

8. Zdroje financovania projektu (v EUR)
Celkové výdavky projektu
Celkové oprávnené výdavky projektu
Celkové neoprávnené výdavky projektu
Požadovaná výška dotácie (príspevku)
Zdroje žiadateľa

Ako štatutárny zástupca žiadateľa týmto čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú
pravdivé a potvrdzujem, že všetky prílohy k tejto žiadosti doložené v kópii sa zhodujú s originálom.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu žiadateľa

Podpis štatutárneho zástupcu

V

dňa

Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu
1
Podrobný rozpočet projektu
a) Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa
2
b) Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu
3
Doklad o povolení stavby
Jednoduchý situačný výkres respektíve stavebno-technický projekt
4
Doklad o disponovaní finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu - Čestné
5
vyhlásenie
Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa realizuje
6
projekt
7

8

Čestné vyhlásenie
Elektronické neprepisovateľné médium (CD / DVD) s elektronickými verziami:
vyplneného formulára žiadosti o poskytnutie dotácie
podrobného rozpočtu projektu (príloha č. 1)
jednoduchého situačného výkresu respektíve stavebno-technického projektu (príloha č.
4)

