ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE ŽIAR
Príloha VZN č. 2/2016
Žiadateľ – obchodné meno, názov:
(v súlade s označením v príslušnom
registri):

IČO:
DIČ:
Právna forma:
Štatutárny zástupca organizácie
(meno, priezvisko, funkcia):
Adresa žiadateľa (sídlo):
Tel., fax:
e-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie,
číslo účtu žiadateľa:
IBAN
Požadovaná celková výška dotácie
od obce v EUR:
Oblasť podpory v zmysle VZN (zakrúžkujte oblasť ktorej sa pripravovaná
aktivita týka)
1)Všeobecne prospešné služby:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja obce a zamestnanosti,
i) zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
2)Verejnoprospešný účel:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných hodnôt,
e) ochrana zdravia
f) ochrana práv detí a mládeže,
g) rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy,
h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života a alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.
3) Podpora podnikania a zamestnanosti

Konkrétny účel alebo konkrétna aktivita, na ktorú bude dotácia použitá a jej dopad na
obyvateľov mesta (odôvodnenie žiadosti, stručný opis pripravovanej aktivity, termín
realizácie, miesto realizácie, okruh účastníkov aktivity, aké náklady budú hradené
z dotácie a pod.) Žiadateľ môže uvedené údaje uviesť aj na osobitnej prílohe k žiadosti.

Osoba zodpovedná za realizáciu
podujatia (aktivity):
Predpokladané celkové náklady na realizáciu aktivity a zdroje financovania € (stručný
popis a výška predpokladaných nákladových položiek a zdroje financovania aktivity
s výškou zdrojov):
Náklady (eur):
Zdroje financovania (eur):
............................................

...............................................

............................................

................................................

............................................

.................................................

.............................................

.................................................

V ............................., dňa................ .
.......................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka žiadateľa

