
Právní forma žadatele: (označte nebo doplňte)

spolek
pobočný 

spolek

obchodní 

společnost

příspěvková 

organizace

fyzická 

osoba
Jiné:

IČ: Plátce DPH: (označte) ANO NE

Hlavní činnost žadatele:

Razítko žadatele a podpis statutuárního zástupce:
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Název žadatele: (dle registrace)

Adresa sídla žadatele:

Žádost do dotačního programu:

Kontaktní adresa: (v případě že se liší od sídla žadatele)

Uvádět dle platných stanov nebo jiného dokumentu o existenci a právním postavení žadatele. V případě zastupování na základě plné moci, je 

nutné doložit plnou moc.

Telefon/mobil:

Email:

Registrace u:

Název projektu/akce: (přesný název)

Webové stránky:

Číslo bankovního účtu:

Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce/statutárních zastupců:

Vyplní podatelna Městského úřadu Orlová

Žádost o neinvestiční dotaci                                                   

z rozpočtu města Orlová
Městský úřad Orlová, odbor školství, kultury a sport                          

Osvobození 796, Orlová 735 14
poř. č.

rok 2016

Program č. 5/2016

Podpora pořádání sportovních akcí

Čestné prohlášení:

Žadatel (příjemce) čestně prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti 

jsou platné a pravdivé a je povinen písemně oznámit jakoukoliv 

změnu v údajích uvedených v předložené žádosti a čestném 

prohlášení, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, 

změnu statutárního zástupce apod. či změnu vlastnického vztahu k 

věci, na niž se dotace poskytuje a to do 15 pracovních dnů ode dne 

účinnosti změny. 

V Orlové dne



vlastní akce 

žadatele
celoměstská

Běh Osvobození Den města Orlové

Běh za zdravím Orlovský jarmark

Český den proti rakovině Plavecká soutěž měst

Den dětí Výstava spolkové a klubové činnosti

Popis minulého ročníku projektu/akce: (vyplnit v případě, že podobná akce proběhla již v minulosti)

Spolupráce na akcích pořádané městem Orlová: (označte nebo doplňte)

Jiné:

Typ akce:                            

(označ)
regionální republiková mezinárodní

Popis projektu/akce: (v případě většího množství textu přiložte samostatnou přílohu)

Místo konání projektu/akce:

Předpokládaný počet účastníků 

projektu/akce:

z toho děti a mládež 

do 18 let:
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POPIS PROJEKTU/AKCE

Název projektu/akce:

Termín konání projektu/akce: 



Nájemné

Dopravné/cestovné

Ubytování

Propagace Vlastní příjmy

Věcné ceny

Občerstvení

VÝŠE POŽADOVANÉ NEINVESTIČNÍ 

DOTACE         (v Kč)

* Účel poskytnuté neinvestiční dotace musí být v souladu s podmínkami (uznatelné náklady) dle vyhlášeného programu.

** V případě zjištění (po akci), že žadatel neuvedl všechny předpokládané příjmy  ztratí nárok na  celou přidělenou dotaci.

Celkové náklady Celkové příjmy

Jiné:                                    

(specifikujte)

Služby: (specifikujte)

Startovné/účastnický 

poplatek

Materiální zabezpečení: 

(specifikujte)

Jiné:                                    

(specifikujte)

Sponzorské dary

Vstupné

Startovné/účastnický 

poplatek
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FINANČNÍ ROZVAHA PROJEKTU/AKCE

Celkem NÁKLADY Celkem PŘÍJMY

Nákladové položky Náklady v Kč
*Požadavek na dotaci 

v Kč
Příjmové zdroje **Příjmy v Kč
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