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Žádost o podporu v rámci dotačního titulu MZV ČR
„Česko-polské fórum“ pro rok 2011                


Adresát přihlášky
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
Kancelář strategie, analýz a plánování 
Název projektu

Název a zaměření dotačního titulu 
Česko-polská spolupráce

Evidenční číslo (vyplní příjemce přihlášky)

Rastrovaná pole žadatel nevyplňuje
1. Identifikační údaje o předkládající organizaci
Název

Právní forma*


okres

Ulice

č.p.

č.o.

Obec

PSČ

Telefon

Část obce

WWW stránka

e-mail 

IČO

DIČ

Místo a číslo registrace

ze dne

Peněžní ústav

Č. účtu


2. Statutární orgán (statutární zástupce organizace)
Způsob zastupování organizace



1. Jméno a příjmení

Tituly

Funkce

Kontaktní adresa

Telefon/fax


e-mail

2. Jméno a příjmení

Tituly

Funkce

Kontaktní adresa

Telefon/fax


e-mail

3. Jméno a příjmení

Tituly

Funkce

Kontaktní adresa

Telefon/fax


e-mail


*/ uveďte právní formu Vaší organizace (např. občanské sdružení, obecně prospěšná společnost atd.)






3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti
Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností)


Cílové skupiny, jimž jsou služby (činnosti) určeny (zaškrtněte alespoň jednu možnost):
Státní správa a místní samospráva

Mládež do 26 let

Akademický sektor

Senioři

Nestátní sektor

Osoby v sociální nouzi

Veřejnost a občanská společnost

Etnické menšiny

Dobrovolníci

Uprchlíci, cizinci

Krajané

Obyvatelé venkova

Jiné (vypište)



Hlavní aktivity realizované předkládající organizací v kalendářním roce 2010: 



		
4. Působnost organizace (zaškrtněte alespoň jednu možnost)
Mezinárodní (svět/Evropa/stát)


Krajská
(názvy krajů, regionů)


Celostátní


Místní
(název lokality)



5. Počet placených zaměstnanců  v organizaci
Celkový počet placených zaměstnanců:

Průměrný evidenční počet zaměstnanců :

Počet členů organizace:


6. Údaje o projektu 
Přesný název projektu


Doba realizace projektu
od

do

Místo realizace projektu
Základní idea a stručný obsah projektu:

Realizátor projektu  
(řešitel / kontaktní osoba)
Jméno a příjmení
Funkce
Organizace
Kontaktní adresa
Mobilní telefon/fax/e-mail
Průměrný evidenční počet zaměstnanců zajišťujících realizaci projektu 

Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu   

7. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt
Celkové náklady projektu
Celkové výdaje (náklady) projektu
,- Kč
Neinvestiční výdaje (náklady) projektu celkem:
,- Kč

z toho
z  toho mzdové a osobní (mzdy, pojistné, OON)
,- Kč

z  toho materiálové (DHM, …)
,- Kč

z  toho nemateriálové (služby, …)
,- Kč
Požadovaná dotace
Výše požadované dotace celkem 


,- Kč
Neinvestiční výdaje (náklady) hrazené z dotace celkem: 

,- Kč

z toho
 mzdové a osobní (mzdy, pojistné, OON)
,- Kč

 materiálové (DHM, …)
,- Kč

 nemateriálové (služby, …)	
,- Kč
Podíl požadované dotace na celkových nákladech projektu 

%
Podíl vlastních (nestátních) zdrojů na financování projektu 
,- Kč
Podíl vlastních (nestátních) zdrojů na financování projektu 
%
Podíl krajských, magistrátních nebo obecních úřadů na financování projektu – předpoklad
Název

,- Kč
Název

,- Kč
Název

,- Kč
Podíl dalších subjektů (podnikatelské subjekty, nadace,  apod.) na financování projektu – předpoklad

Název

Název

Název

Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu – předpoklad

Název

Název

Název

Statutární orgán prohlašuje, že projekt schválil a doporučil k předložení. 



V ________________   dne  ______________	Podpisový záznam statutárního orgánu  




