FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÉ PŮJČKY NA REALIZACI
AKCE V RÁMCI GRANTOVÉHO SCHÉMATU PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE
V OLOMOUCKÉM KRAJI
1. Název projektu
2. Místo realizace
3. Předkladatel projektu - instituce, organizace
Název
Typ žadatele

VYBER TYP ŽADATELE

VYBER TYP ŽADATELE

Není vybrán typ žadatele!!
Právní forma organizace
Sídlo

VYBER TYP PRÁVNÍ FORMY

Ulice

Č. popisné

Obec

PSČ

IČO
DIČ
Bankovní spojení

Název banky
Číslo účtu

Kód banky

Předchozí zkušenosti s projekty podporovanými EU

ANO

NE

Předchozí zkušenosti s jinými projekty

ANO

NE

Jméno kontaktní osoby
Telefon

Fax

E-mail
4. Zodpovědný zástupce
předkladatele projektu
(statutární orgán)

Jméno a příjmení
Funkce
E-mail

5. Partner projektu

ANO, MÁME

NE, NEMÁME

FINANČNÍ

VĚCNÉ

Forma partnerství

Telefon
ANO, HLEDÁME

JINÉ

6. Celkové předpokládané náklady projektu (v Kč)
Celkový rozsah požadované půjčky (v Kč)
7. Cíl projektu - Jaký problém chcete projektem řešit a čeho chcete dosáhnout? Jak přispějí cíle projektu k
odstranění problému. Které cílové skupiny a v čem budou mít z realizovaného projektu prospěch?

8. Popis činností projektu s harmonogramem- Uveďte bodově jednotlivé činnosti realizace

9. Výsledky projektu - Uveďte očekávané výsledky, kvantitativní a kvalitativní ukazatele, např. materiální
výsledky- vybavení apod., lidské zdroje - proškolené osoby apod.

10. Zkušenosti s dříve realizovanými projekty - Uveďte, jaké máte zkušenosti s dříve realizovanými projekty,
na které jste obdrželi podporu z rozpočtu Evropské unie či veřejných rozpočtů ČR, a to v členění: název a
zaměření projektu, celkové náklady projektu a zdroje financování

11. Zpracoval
Jméno a příjmení
Adresa
Přílohy
12. Čestné prohlášení žadatele

Telefon

Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti o půjčku. Současně prohlašuje, že nemá neuhrazené splatné závazky vůči
státnímu rozpočtu a vůči Olomouckému kraji včetně jím zřizovaných příspěvkových organizací.
Datum a podpis statutárního zástupce žadatele:
Datum

Podpis

INFORMACE PŘILOŽENÉ K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ BEZÚROČNÉ PŮJČKY:
- Aktuální složení statutárních orgánů nestátní neziskové organizace.

ZACI
RACE

E

k

rojekty,
a

ežité
či

