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Přesný název projektu 

Žádost o nadační příspěvek - na konkrétní projekt (akci) 

Podporovaná oblast 

(1) Informace o žadateli
fyzická osoba – jméno a příjmení 
právnická osoba– obch.firma/název 

právní forma 
datum narození / IČ / 
číslo elektronicky čitelného identifikačního 
dokladu 

trvalý pobyt / sídlo 

adresa pro doručování písemností 

telefon 

e-mail, www stránky, datová schránka

údaje o bankovním spojení 
(banka; číslo účtu; kód) 

St
at

ut
ár

ní
 o

rg
án

 / 
zá

st
up

ce
 

1. jméno a příjmení
datum narození / 
číslo elektronicky čitelného 
identifikačního dokladu 

trvalý pobyt 

telefon, e-mail 

právní důvod a způsob 
zastoupení práv.osoby 

2. jméno a příjmení
datum narození / 
číslo elektronicky čitelného 
identifikačního dokladu 

trvalý pobyt 

telefon, e-mail 

právní důvod a způsob 
zastoupení práv.osoby 

kultury a propagační činnosti 

sport, výchova a vzdělávání 

sociální oblasti, zdravotní oblasti, humanitárních akcí

lázeňství a cestovního ruchu a architektonického 
dědictví města Karlovy Vary
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361 20 Karlovy Vary 

působnost žadatele místní 
krajská 

nad regionální 
mezinárodní 

hlavní činnost 

příklady akcí 

(2) Informace o projektu, na který je příspěvek žádán

stručný popis projektu vč. účelu a 
odůvodnění žádosti 

termín realizace projektu 

místo realizace projektu 

projekt pořádán v minulosti ano ne 

projekt pořádán každoročně ano (od roku ..............) ne 

cílové kategorie, jimž je projekt určen 

děti do 18 let 
mládež do 26 let 
rizikové skupiny dětí a mládeže 
senioři 
osoby se zdravotním postižením 
jiné (upřesnit) 

celkové finanční náklady projektu 

výše požadovaného příspěvku 
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(3) Návrh zajištění publicity 
 
 
 
 

tištěná prezentace 

dresy a kostýmy 
brožury, letáky, plakáty, školící a inf. materiály 
pozvánky 
vstupenky 
informační tabule 
regionální tisk 
výroční zpráva 
dopravní prostředek 
periodikum vydávané příjemcem 
jiné (upřesnit) 

 
 

mediální prezentace 

televizní kanály 
internetové stránky 
rozhlas 
tisková konference 
jiné (upřesnit) 

Vyvěšení loga nadace ano ne 

 
Prohlášení: 
Prohlašuji, že jsem všechny části žádosti vyplnil/a pravdivě. 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení této žádosti. 
Žadatel prohlašuje, že podaná žádost není v rozporu se Smlouvou o fungování Evropské unie, 
podle čl. 107 odst. 1 této smlouvy. 
Žadatel prohlašuje, že mu jsou známy právní předpisy ES/EU a právní předpisy České republiky, 
vztahující se k poskytování veřejné podpory a tato žádost není v rozporu s těmito předpisy. 

Přílohy: 
1) Charakteristika projektu, na který je dotace požadována, včetně podrobného popisu 

záměru, jenž je projektem sledován– je-li žádán příspěvek převyšující 50 tis.Kč. 
2) Podrobný rozpočet nákladů, příp. výnosů, spojených s konkrétním projektem – je-li žádán 

příspěvek převyšující 50 tis.Kč. 
3) Odůvodnění požadavku na poskytnutí zálohy, je-li žádána. 
4) Plnou moc – je-li žádost o poskytnutí dotace podepsána osobou, jenž zastupuje žadatele 

na základě plné moci. 
 

V Karlových Varech dne: 
 
 

podpis (razítko) 
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