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Projekt předkládá:
Statutární zástupce:
GRANTOVÝ SYSTÉM MĚSTA
                                            Žádost o příspěvek na akci (jednotlivou, tradiční)
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Realizátor projektu:
Strana  z 
Pracovník odpovědný za hospodaření s grantem:
Údaje o žadateli:
Jiné instituce přispívající na projekt:
Název	
Částka
Celkem
Termíny uskutečnění projektu:
Datum ve formátu:  dd.mm.rrrr
Datum ve formátu:  dd.mm.rrrr
Strana  z 
(mezinárodní, celostátní,regionální, okresní, místní)
Informace o získání finančních prostředků na aktivity žádajícího subjektu z jiných redakčních, dotačních či grantových
zdrojů:
Pokud je požadovaná částka z rozpočtu města vyšší jak 50 000,- Kč, je třeba uvést seznam obdobných aktivit žadatele
v předcházejících letech:
Název
Poskytovatel
Rok
Částka
Celkem    
Podrobná charakteristika projektu
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Typ
Nájem
Energie
Doprava
Výstroj
Mzdy, odměny
Všeobecný materiál
Občerstvení
Ceny
Ostatní
Výdaje
    Celkem
Typ
Příspěvky členů
Dotace svazu
Dotace města
Sponzoři
Vlastní činnost
Ostatní
Celkem
Příjmy
Rozpočet projektu:
Ostatní výdaje - popis
Částka
Ostatní příjmy - popis
Částka
Zadluženost žadatele ke dni podání žádosti o grant v Kč
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8.1.1.2188.1.406459.359820
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