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ŽIARSKA KOTLINA
jedna veľká rodina

Grantový program Občianskeho združenia Žiarska kotlina
ŽIADOSŤ O GRANT - výzva č. 01/GPZK/2018
Upozornenie: Vypĺňajte len biele bunky, pričom každá z nich musí byť vyplnená. V prípade, že je údaj / hodnota v danej
bunke pre Váš projekt nerelevantná, bunku buď prečiarknite, alebo do nej vpíšte pomlčku „-", resp. slovné spojenie „pre
predložený projekt nerelevantné“
1.1 Základné informácie o žiadateľovi
Názov projektu

Číslo projektu
(nevypĺňajte!)

Názov žiadateľa
Adresa sídla
ulica, číslo, PSČ, obec / mesto
IČO
DIČ
IČ DPH
Právna forma
Bankové spojenie
názov banky, IBAN, BIC
Osoba zodpovedná za projekt
meno a priezvisko,
telefón, mobil, mail
Štatutárny zástupca žiadateľa
meno a priezvisko, funkcia,
telefón, mobil, mail
1.2 Základné údaje o projekte
Opatrenie, v rámci ktorého projekt predkladáte (vyznačte jednu z uvedených možností):
VA1: Podpora drobných miestnych poľnohospodárov, potravinárov, remeselníkov a výrobcov
VA2: Podpora aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a historických tradícií v regióne a na propagáciu a
zachovanie prírodného bohatstva regiónu
VA3: Podpora organizácie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v regióne
Zhrnutie projektu
(čo najkonkrétnejšie uveďte, čo chcete realizáciou projektu dosiahnuť, aké aktivity a pre koho chcete zrealizovať)

Plánovaný začiatok a ukončenie projektu
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1.3 Požadovaná výška príspevku z grantového programu
(max. 70 % z celkových oprávnených výdavkov):
Vlastné zdroje (min. 30 % z celkových oprávnených výdavkov):
Celkové oprávnené výdavky na projekt:
Ostatné výdavky

EUR

%

EUR
EUR
EUR

%
100 %
-----------------

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so
spracovaním a sprístupnením uvedených údajov.

Miesto:
Dátum:
Podpis osoby zodpovednej za projekt:

Miesto:
Dátum:
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa:

-2-

