
Doručeno na Městský úřad Sušice dne: 

                                                                

                                                                

ŽÁDOSTŽÁDOST
O PŘIDĚLENÍ GRANTU NA PROJEKT VO PŘIDĚLENÍ GRANTU NA PROJEKT V  OBLASTI KULTURY, OBLASTI KULTURY, 

SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ SPORTU, VOLNÉHO ČASU A VZDĚLÁVÁNÍ 

na rok 2023na rok 2023

ŽADATEL

Název / jméno a příjmení

IČ / datum narození

Právní forma 
(spolek, fyzická osoba, právnická osoba ...)

Sídlo / adresa trvalého bydliště

Osoba jednající za žadatele, 
funkce (předseda, jednatel, plná moc ...)

Telefon

E-mail

www

Kontaktní osoba

Telefon

E-mail

Název banky

Číslo účtu/kód banky

PROJEKT

Název

Celkové předpokládané 
náklady

Požadovaná výše grantu 
max. 70 % z celkových předpokládaných nákladů
max. 50.000 Kč  % z celkových předpokládaných nákladů
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Termín konání

Místo konání
 

Popis projektu
 

Cíl / účel projektu
 

             
Rozsah projektu (místní, regionální, celostátní, mezinárodní)

Jak bude prezentováno město Sušice jako poskytovatel grantu?

V případě potřeby lze k žádosti přidat přílohu „Širší popis projektu“.
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ROZPOČET projektu

Předpokládané náklady / výdaje:
                         

        
       
Předpokládané výnosy / příjmy z     realizace projektu:  

Bude vybíráno vstupné, startovné, účastnický poplatek …? ANO NE 
Pokud ano, v jaké výši?

Bude žádáno o dotace i od jiných veřejných subjektů? ANO NE 
Pokud ano, od koho a v jaké výši?
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Žádám o zapůjčení velkého mobilního pódia ANO NE 

Žádám o dotaci na montáž a demontáž pódia ANO NE 

Žádám o souhlas rady města Sušice s pořádáním akce

dle této žádosti na Ostrově Santos ANO NE 

  

POVINNÉ PŘÍLOHY žádosti:
Doklad právní subjektivity ANO NE 
Doklad oprávnění osoby jednající za žadatele ANO NE 
Výpis z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb. ANO NE 

Prohlašuji,  že informace uvedené v žádosti jsou pravdivé a souhlasím s Pravidly pro „Grantový program Města
Sušice v oblasti kultury, sportu, volného času a vzdělávání“ schválenými Zastupitelstvem města Sušice dne 17. 02.
2016, usnesením bod a), odst. 12) a zavazuji se přidělený grant vrátit v plné výši v případě nesplnění podmínek pro
jeho přidělení  nebo porušení výše uvedených pravidel  nebo ve výši  rozdílu,  bude-li  podíl  čerpání přiděleného
grantu na skutečně vynaložených nákladech vyšší než 70 %.
                                             
Souhlasím se zveřejněním svého názvu / jména a příjmení, sídla / adresy, názvu projektu a výše poskytnutého
grantu.

VŠECHNY POLOŽKY ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ VYPLNĚNY!

V Sušici dne 

 

Podpis žadatele, razítko
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