Průvodce vyplněním žádosti
o příspěvek z Nadačního
fondu VÍTKOVICE STEEL
PRO VEŘEJNOST
Informace o žadateli
Název dle přísl. evidence/obchodní firma (u fyz. osob jméno a příjmení, rodné
číslo):
Jste - li PO nebo FO podnikající, vyplňte prosím jméno, pod kterým jste zapsán(-a)
v OR, nebo v jiné evidenci. Jste - li FO (nepodnikající), vyplňte pouze jméno a
příjmení a uveďte rodné číslo. Příjmení – vyplňte současné příjmení, Jméno(-a) –
vyplňte jméno ve stejném tvaru, jak je uvedeno ve Vašem rodném listě.
Právní forma:
Jste - li PO nebo FO podnikající, doplňte prosím příslušnou právní formu podnikání
(např. obchodní společnost, OSVČ apod.).
WWW stránky žadatele:
Máte-li své www stránky, vložte prosím webovou adresu.
Kontaktní adresa
Nevyplňujte prosím, pokud je adresa shodná s adresou bydliště/sídla/místa
podnikání
Identifikace žadatele
IČ:
Identifikační číslo

Vydáno: 1.9.2017

Registr, v němž je žadatel evidován (neplatí pro fyz. osoby nepodnikající)
Název registru:
Napište prosím, v jakém registru jste vedeni (např. obchodní rejstřík, živnostenský
apod.).
Název provozovatele:
Doplňte prosím název provozovatele registru (např. Krajský soud, Městský úřad
apod.).
Údaj, pod kterým je žadatel evidován:
Uveďte prosím údaj, pod kterým jste v daném registru evidován (např. číslo oddílu
a vložky, č.j. apod.)
Údaje o bankovním účtu
Předčíslí:
Číslice bankovního účtu před pomlčkou např. 123456-789101112/0600
Základní část čísla b.ú.:
Číslice bankovního účtu za pomlčkou např. 123456-789101112/0600
Kód banky:
Část čísla bankovního účtu za lomítkem např. 123456-789101112/0600
Osoby jednající za/zastupující žadatele dle příslušného registru či plné
moci/pověření
Doplňte prosím údaje o osobách zastupující žadatele na základě zákona, plné
moci nebo pověření.
Kontaktní osoba žadatele 1
Jméno a příjmení:
Příjmení – vyplňte prosím současné příjmení, Jméno(-a) – vyplňte jméno ve
stejném tvaru, jak je uvedeno ve Vašem rodném listě.
Funkce:
Pracovní pozice/ funkce v dané organizaci
Vydáno: 1.9.2017

Mobilní telefon:
Kontaktní telefonní číslo, které kontaktní osoba používá.
Kontaktní osoba žadatele 2
Jméno a příjmení:
Uveďte prosím jméno a příjmení kontaktní osoby pro danou organizaci, která se
aktivně podílí na projektu.
Funkce:
Pracovní pozice/ funkce v dané organizaci
Mobilní telefon:
Kontaktní telefonní číslo, které kontaktní osoba používá.
Popis činnosti organizace, pro kterou je příspěvek žádán
Popište prosím, za jakým účelem byla organizace zřízena. Kolik lidí pracuje na
chodu organizace, na jakou činnost se organizace zaměřuje.
Informace o projektu
Popis projektu:
Popište prosím podstatu Vašeho projektu, jaký problém tento projekt vyřeší, a tedy
jaký je cíl tohoto projektu. Jaké aktivity budou v průběhu projektu realizovány? Kdy
plánujete projekt realizovat? Přesně popiště využití případného finančního daru tzn.
celý projekt zdůvodněte.
Charakteristika projektu
Cílová skupina:
Specifikujte prosím na jakou cílovou skupinu je projekt zaměřen (výběr z rolovacího
menu)
Popis cílové skupiny:
Přidejte prosím krátký popis cílové skupiny, na kterou se projekt zaměřuje vč. počtu
osob ve skupině.
Oblast podpory:
Specifikujte prosím oblast, na kterou se projekt zaměřuje. (výběr z rolovacího
menu)
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Upřesnění oblasti podpory:
Je-li oblast podpory zaměřena na vědu a výzkum či civilizační choroby, upřesněte
prosím oblast podpory.
Realizace a trvání projektu
Počátek realizace:
Datum začátku projektu
Konec realizace:
Datum konce projektu
Místo realizace:
Místo realizace projektu včetně regionu.
Trvání projektu:
Zde vyberte opět z rolovacího menu. Projekt je jednorázový, je-li případný finanční
dar použit na jednorázovou akci, pobyt atd. Bude-li případný finanční dar využit na
nákup/ výstavbu pomocného či volnočasového zařízení, pak je brán jako investice.
Informace o propagaci projektu a poskytovatele grantu
Popis způsobu propagace:
Popište prosím, jakým způsobem a kde plánujete propagovat spolupráci s
Nadačním fondem VÍTKOVICE STEEL. (Tento údaj je nepovinný).
Informace o financování
Výše žádaného příspěvku:
Vyplňte prosím částku, o kterou žádáte.
Celkové náklady na projekt:
Vyplňte prosím předpokládané celkové náklady na projekt včetně žádaného
příspěvku z NF VS.
Souhrnná výše vyplacených nadačních příspěvků za období 2007-2016
Pokud jste Vy nebo organizace již v minulosti čerpali finanční příspěvky z
Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL či Nadačního fondu EVRAZ, napište prosím
k danému roku jejich výši.
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Způsob dalšího spolufinancování projektu:
Napište prosím další možné způsoby financování projektu.
Označení dalších subjektů významně se podílejících na financování projektu:
Napište prosím další zdroje/ subjekty, které Vám poskytnou finanční prostředky pro
daný projekt.
Rozpočet projektu - dle kategorií

Doplňte prosím podrobnou kalkulaci jednotlivých finančních položek/ kategorií v
projektu a popř. je rozdělte na celkové náklady (včetně částky žádané z NF VS) a
náklady požadované z NF VS. Kategorií se myslí například kancelářské potřeby
(namísto například propisek, pastelek, papíru) apod.

Prohlášení
Jméno a příjmení žadatele, resp. osoby oprávněné jednat jménem/za
žadatele:
Jméno a příjmení žadatele nebo osoby zastupující žadatele na základě zákona,
plné moci nebo pověření.
Jméno a příjemní osoby zodpovědné za realizaci projektu:
Jméno a příjmení osoby, která primárně řídí a realizuje projekt.
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