
6. Živnostenské oprávnění žadatele vydáno:
(vyplňují pouze fyzické osoby podnikající):

Kým:

L: Pod číslem:

7. Registrovaný předmět činnosti žadatele:
(vyplňují pouze fyzické osoby podnikající)

8. IČO žadatele: DIČ žadatele: Datum narození žadatele:
(vyplňují pouze fyzIcké
osoby nepodnikající)

9. Číslo účtu žadatele:

předčíslí a číslo účtu - kód banky

II. Závazná osnova projektu:
10. a) Výchozí stav problému a místo realizace projektu

b) Věcný popis navrhovaného projektu (U. cíl, účel a obsah projektu, dle typu projektu i stanovení
cÜové skupiny)

c) Předpokládaný termín zahájení a ukončení projektu, termíny hlavních etap projektu a doba
dosažení účelu projektu
(V rámci grantové podpory budou hrazeny pouze náklady spojené s realizací projektu, které
žadateli vzniknou až po schválení přidělení grantu žadateli Radou hl. m. Prahy,
popř. Zastupitelstvem hl. m. Prahy)

d) Výstupy řešení - práce v terénu, vzdělávací akce, publikace atd.

e) Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení v místě realizace

f) Rozpočet projektu (podle požadavků uvedených v bodě III. formuláře)

g) Případní externí spolupracovníci a jejich podíl na projektu

h) Perspektiva dalšího řešení vlastními prostředky

[ev přílohy:

i) Další doplnění projektu, je-li k dispozici (např. projektová dokumentace)

1. Název přílohy:

Ii. Případná odborná doporučení k předkládanému projektu:

Název přílohy:

12. Návaznost na jiné projekty:(informace o případném pokračování projektu z minulých let + stručný
popis dosažených výsledků a odůvodnění pokračování projektu - rozveďte v příloze)

b
[ Název přílohy:

III. Rozpočet projektu
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13. Podrobný položkový rozpis CELKOVÝCH nákladů: Kč

(materiálové náklady, služby, mzdy atp.), včetně zdůvodnění jednotlivých položek

Název přílohy:

14. Podrobný položkový rozpis POŽADOVANÝCH finančních prostředků po hlavním Kč
městu Praze:
(materiálové náklady, služby, mzdy atp.), včetně zdůvodnění jednotlivých položek

Název přílohy:

15. Počty osob zajišťující realizaci projektu

Počet honorovaných osob z toho externistů...

Počet nehonorovaných osob včetně dobrovolníků z toho externistů...

16. Předpokládané příjmy z realizace projektu - celkem: Kč

Název přílohy:

77. Finanční udržitelnost projektu v následujících letech: Kč

(náklady spojené s projektem po ukončení grantu a způsob jejich financování)

Název přílohy:

18. Která právnická nebo fyzická osoba se dále podílí na úhradě nákladů nebo byla požádána
o finanční příspěvek na uvedený projekt a v jaké výši?

Název přílohy:

19. Jaké finanční prostředky a na jaký účel z rozpočtu hl. m. Prahy nebo ČR obdržel žadatel
v dotačních titulech v předcházejících dvou kalendářních letech a v letošním roce?
(rozveďte v přÜoze s uvedením poskytnutých částek a stručnou charakteristikou, na co byly finanční
prostředky přiděleny)

Název přílohy:

20. Byla (popř. bude) podána v letošním roce žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
hl. m. Prahy prostřednictvím jiného odboru Magistrátu hl. m. Prahy (např. odbor školství,
mládeže a sportu, odbor kultury a cestovního ruchu apod.)?
(rozveďte v příloze s uvedením požadovaných částek a stručnou charakteristikou, na co jsou finanční
prostředky požadovány)

Název přílohy:
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