Žádost o grant
z grantového programu Mikroregionu Konstantinolázeňsko „HARANTI“
Žadatel vyplňuje pouze bílá pole!
Datum a čas podání

Evidenční číslo žádosti

/ 2022.

Název projektu
Předkladatel
Název právnické osoby/
neformální skupiny
Právní forma

IČ organizace /
Datum narození
vedoucího skupiny

Adresa sídla /trvalé
bydliště vedoucího
skupiny
Kontaktní adresa
je-li jiná než adresa sídla

Statutární zástupce
/vedoucí skupiny
Kontaktní osoba
E-mail

Telefon

Číslo účtu
Dosavadní aktivity předkladatele v oblasti práce s mládeží, případně u neformální skupiny důvod
vzniku
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Další osoby v neformální skupině
Má-li skupina více než 5 členů, přiloží se zvláštní seznam s uvedením požadovaných údajů o členech.

Jméno

Datum narození

Bydliště

Rozpočet projektu
Grant nesmí být použit na běžné provozní výdaje (např. provoz kanceláře, energie, telefonní poplatky apod.). Nepodporují se investiční
projekty. Nákup vybavení lze podpořit pouze v odůvodněných případech, pokud má mimořádný nebo nenahraditelný přínos pro cílovou
skupinu. Grant lze využít na stavební výdaje pouze za předpokladu, že se žadatel sám podílí na stavebních pracích v rámci dobrovolnické
práce na zajištění projektu.

Položka uveďte souhrnnou částku a blíže specifikujte
materiál (výtvarné potřeby, sportovní potřeby, materiál na výsadbu, nářadí, hry atd.)
potraviny a občerstvení
odměny do soutěží (cukrovinky a drobné dárky, medaile atd.)
hromadná doprava, vstupné
lektoři a účinkující (honoráře, cestovné)
služby (tisk, fotopráce, kopírování atd.)
ostatní (rozepište konkrétně)
Součet (celkové výdaje projektu)
Požadovaná výše grantu v Kč v rozmezí od 1.000 Kč do 10.000 Kč
Vlastní podíl na rozpočtu projektu
Způsob zajištění
vlastního podílu
Např. z vlastního rozpočtu,
z darů, ze vstupného apod.
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Náklady v Kč

Stručný popis projektu
Zdůrazněte především, co přináší projekt nového, zda se jedná o jednorázovou či dlouhodobou aktivitu, jakým způsobem se na projektu
podílí děti a mládež, kdo bude mít na starosti realizaci projektu, jaký má projekt přínos pro okolí apod.

Žádost se podává elektronicky – vyplněný formulář odešlete na e-mail
soulek.jan@seznam.cz do 10. 5. 2022
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