Číslo žádosti:

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna

POZOR - FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
JE POUZE VZOREM,
NEPOUŽÍVEJTE PŘI PODÁNÍ
ŽÁDOSTI O DOTACI!!!

Program: Pro Kreativní Brno
Kontaktní údaje: OSRS, Husova 12, Brno 602 00, Ing. Sarah Szökeová, 542 172 309, kko@brno.cz
Název projektu:

ÚDAJE O ŽADATELI:
Název žadatele:
Právní forma:

Právnická osoby

Fyzická osoby
jiné:

zapsaný
spolek

nadace

s.r.o.

Sídlo/adresa podnikání:
IČO/datum narození:

příspěvková
organizace

jiné:

univerzita

neplátce DPH

OSVČ

plátce DPH

fyzická osoba
nepodnikající

DIČ:

Zápis ve veřejném rejstříku (Justice, RŽP) vč. hypertextového odkazu:

Osoby, v nichž má žadatel podíl (stačí vypsat):

Zástupce žadatele (osoba oprávněná jednat):
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo:
Název banky:

ID datové schránky:
Číslo účtu:

ÚDAJE O PROJEKTU:
Garant projektu:
Anotace projektu (max. 5 vět):

Místo realizace projektu:
Oblast podpory:

Email:

Telefonní číslo:

PROPAGACE

EDUKACE

Představení projektu:

Harmonogram projektu:

Propagace projektu:

Vliv projektu na podnikatelský potenciál:

Pozitivní dopad projektu na společnost, rozvoj města a veřejný prostor:

Email:
Cíle projektu:
1.
2.
3.
4.
Doba realizace projektu (měsíc a rok):
VEŘEJNÝ PROSTOR
AKTUÁLNÍ ZACÍLENÍ MĚSTA

www:

(vhodné zaškrtněte)

Je projekt originální a inovativní, nebo je inspirován již probíhajícím projektem? Jedná se o projekt tradiční?

Jak bude probíhat mezioborová (mezinárodní nebo jiná) spolupráce v rámci projektu?

Má projekt mezinárodní dopad?

Má garant projektu zkušenosti s pořádáním obdobné akce?
Bude projekt financován i z jiných zdrojů než dotace MMB a vlastních zdrojů žadatele? Jakých?
Počet
(minimálně)

Závazné ukazatele (indikátory):
Počet zapojených partnerů (institucí, škol, univerzit, spolků, firem)
Počet vystavujících a prezentujících
Počet edukačních programů jako součást projektu
Počet akcí pro širokou veřejnost
Počet akcí pro odbornou veřejnost
Počet zapojených kreativců
Počet spoluprací kreativec-firma

Počet
(minimálně)

Celková návštěvnost
Počet platících návštěvníků
Počet návštěvníků edukačních programů
Počet návštěvníků z řad odborné veřejnosti
Počet mediálních výstupů o akci

ROZPOČET PROJEKTU:
Celkové výdaje projektu:
Vlastní podíl žadatele:

Výše žádané podpory:

A. Náklady na projekt:
Položka

Hrazeno z
dotace MMB

Cena

Celkové náklady:

Sledované ukazatele (indikátory):

0

B. Příjmy z realizace projektku:
Položka
Částka

0 Celkové příjmy:

0

Seznam povinných příloh:
Profesní životopis garanta projektu
Kopie dokladu o zřízení běžného účtu/výpis z účtu
Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravující evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu
Originál plné moci, pokud je žadatel zastoupen na základě dohody o plné moci
Čestné prohlášení dle Dotačních pravidel MMB
Čestné prohlášení de minimis
Prohlášení o zpracování údajů dle GDPR
Seznam nepovinných příloh:
Přílohy související s popisem projektu
Přílohy k projektu z minulých ročníků
Datum:

Podpis žadatele

