
Příloha č. 1: Žádost o finanční příspěvek (grant) 

 

Žádost o finanční příspěvek (grant)  

z rozpočtu Města Frýdlant nad Ostravicí 

na rok ………………. 
 

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE         

Název projektu 

  

 

 
  

Název oblasti 

  

 

   

Název grantového 

okruhu 

  

 

   

 

 
2. ÚDAJE O ŽADATELI 

Název žadatele 

  

Právní postavení žadatele                                
(FO, obč.sdružení, apod.) 

  

Sídlo žadatele 
  

Korespondenční adresa                              
(pokud je odlišná od sídla žadatele) 

  

Rodné číslo nebo IČ 

žadatele 

  

Jméno statutárního 

zástupce 

  

Telefon   
e-

mail 
  

Číslo účtu   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. INFORMACE O PROJEKTU  

Popis projektu (v případě nedostatku 

místa připojte samostatný list) 

 

Cíl projektu 

  

Místo konání projektu 
  

Termín realizace 
  

Osoba odpovědná za realizaci 

projektu  

  

       

Největší úspěchy v minulém roce, významné pořádané akce: 

 



 
4. ROZPOČET PROJEKTU – PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE 

Výdajová položka Výdaje žadatele 
Výše požadované 

dotace 
Výdaje celkem  

mzdy a odměny vč. odvodů 
      

nájmy 
      

energie 
      

doprava, benzín 
      

ubytování 
      

stravné, občerstvení 
      

startovné, vstupné 
      

poháry, ceny do soutěží 
      

kancelářský materiál, 

plakáty, propagační 

materiál 

      

ostatní výdaje 
      

  
      

  
      

  
      

CELKEM  
      

 
5. ROZPOČET PROJEKTU – PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍJMY 

Očekávaná dotace města 

  

Sponzoři 

  

Dotace z jiných finančních 

zdrojů 

  

CELKEM 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ A ORGANIZACI 

Počet AKTIVNÍCH 

členů celkem 

  dospělýc

h 

  dětí do 

15-ti let 

  

z toho: občané 

Frýdlantu n.O. 

  

Počet zaměstnanců 
  

Počet družstev, oddílů 
  

Vlastní nemovitosti                                     
(vyjmenovat) 

  

Nemovitosti v nájmu                      
(vyjmenovat) 

  

Příspěvky členů 
  

Dotace svazu 
  

Výše rozpočtu organizace v roce, na který je grant 

žádán 

  

 

 

7. POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

a) Kopie registrace žadatele (u právnické osoby).  Pokud žadatel podával žádost o grant od 

roku 2007 a nedošlo u něho k žádné změně, kopii registrace dokládat nemusí. 

b) Kopie stanov nebo statutu žadatele (u právnické osoby). Pokud žadatel podával žádost o 

grant od roku 2007 a nedošlo u něho k žádné změně, kopii stanov nebo statutu dokládat 

nemusí. 

c) Žadatel (fyzická osoba) předloží občanský průkaz pověřenému pracovníkovi Městského 

úřadu Frýdlant nad Ostravicí.  

 

8. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Čestně prohlašuji, že organizace nemá nevyrovnané závazky vůči Městu Frýdlant nad 

Ostravicí a jeho organizacím a ani vůči státu. 

 

V………………………………………………………………….dne…………………………

………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

Podpis a razítko žadatele 

 

 



Příloha č. 2: Vyúčtování finančního příspěvku 

 

 Vyúčtování finančního příspěvku (grantu)  

z rozpočtu Města Frýdlantu nad Ostravicí na rok ………  
1. Skutečný rozpočet projektu - výdaje  

 
Skutečný rozpočet projektu – výdaje  

Výdaje  výdaje 
žadatele v tis. 
Kč na projekt  

výše 
požadované 
dotace města v 
tis. Kč  

výdaje celkem  stručný popis 
jednotlivých 

položek 
rozpočtu  

a  b  a+b  

mzdové náklady  0 x  

odvody  0 x  

kancelářský materiál  0 x  

ostatní materiál  0  

poháry  0 x  

ceny do soutěží  0  

propagační materiál  0  

plakáty, letáky  0 x  

občerstvení  0  

ostatní služby  0  

startovné  0 x  

vstupné  0  

doprava  0  

benzín  0 x  

ubytování  0  

stravné  0  

poštovné, tel. služby  0 x  

nájmy  0  

Voda  0 x  

Teplo  0 x  

Elektrická energie  0 x  

celkem  0  0 0  

 
 


