Česká asociace stolního tenisu z.s.

Žádost

ŽÁDOST O NEINVESTIČNÍ DOTACI pro rok 2015
z PROGRAMU MŠMT V – Činnost sportovních svazů
1. Identifikační údaje o organizaci žádající o dotaci:
název organizace
Žadatel:
ulice
PSČ
město
Kontaktní osoba:
příjmení
telefon

jméno
mobil

titul
e-mail

funkce

spisová značka ve spol. rejstříku:

bankovní ústav

název

IČO:
DIČ:
kód:

číslo účtu:

2. Statutární orgán (zástupci organizace)
příjmení
telefon

jméno
mobil

titul
e-mail

funkce

U více zástupců s podpisovým právem, kteří budou podepisovat dokumenty v průběhu roku:
příjmení
jméno
titul
funkce
3. Členská základna (pouze řádně registrované osoby v registru ČAST k datu podání žádosti)
Věková kategorie
Počet
mládež
dospělí
celkem
4. Zásadní údaj: žadatel je plátcem DPH (vybrat ano/ne)

ANO

NE

5. Podání daňového přiznání na FÚ:
dd.mm.rrrr

za rok 2014 (nebo 2013)

datum podání

z toho (v tis. Kč)
příjmy:

kč výdaje:

kč výše daně:

kč
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6. Období realizace sportovní činnosti – od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Upozornění: Finanční prostředky musí být čerpány ve stejném kalendářním roce, ve kterém byly
poskytnuty. Finanční prostředky nesmí být převáděny do následujícího roku.
7. Ekonomika a žádosti:
kč

celkové náklady projektu:
z toho

kč

požadovaná výše dotace:
z toho

mzdy
služby
materiál
ostatní

kč
kč
kč
kč
kč

požadovaná dotace v % k celkovým nákladům:
v tis. Kč

Upozornění: Musí být splněna podmínka minimální spoluúčasti (30% nebo 50%) dle metodického
pokynu ČAST. Spoluúčast může být zrušena a případně i doplacena žadateli na základě rozhodnutí VV
ČAST.
8. Financování z jiných zdrojů:
Financování z jiných zdrojů (vybrat ano/ne)

ANO

NE,

město, kraj, nadace, vlastní zdroje, jiné,...
částka v tis. Kč
pokud ano, tak z jakých:

9. Obsahové vymezení požadavku – stručný obsah projektu


komentář požadavku – vymezit obsahové zaměření ve vztahu k čerpání dotace,



zdůvodnění a informace o přínosu podpory pro příslušnou cílovou skupinu,



uvést požadavky na případné mimořádné záležitosti,



uvést rozpis předběžného rozpočtu s údaji o vlastních zdrojích,



komentář lze rozšířit a přiložit jako přílohu.
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10. Požadované podklady: (pouze pokud bude žádost doporučena ke schválení KSST a KM ČAST)
Každá žádost o podporu sportu pro rok 2015 musí obsahovat:
a) vyplněný oficiální formulář s razítkem a podpisem,
b) úředně ověřené stanovy s příslušnou registrací žadatele,
c) úředně ověřené potvrzení o přidělení nebo výpis o IČO,
d) úředně ověřená smlouva o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu.
Upozornění: U písemného podkladu musí být úředně ověřené dokumenty maximálně 3 měsíce staré.
K ověření dokumentů doporučujeme využít místní úřady, popř. czechpoint.
11. Žádosti se zasílají naskenované, elektronickou poštou na adresu příslušného KSST (Krajského
svazu stolního tenisu) a v kopii KM ČAST (komisi mládeže).
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12. Prohlášení žadatele o dotaci:
a) Žadatel vyplnil všechny údaje podle skutečnosti, doložil všechny požadované podklady a
zodpovídá za jejich správnost. Žadatel si je vědom toho, že nesrovnalosti v údajích mohou být
důvodem k vyřazení žádosti z dalšího realizačního procesu.
b) Žadatel souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
c) Statutární orgán potvrzuje, že žádost schválil a doporučil realizátora projektu dotačního
programu.

Zpracoval:
Zástupce
organizace:
dd.mm.rrrr

datum

Razítko:

Zástupce organizace:
podpis
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