
Aktivity vedoucí k reprezentaci města:

Žádost o dotaci z dotačního programu na podporu veřejně prospěšných aktivit, 
celoročních činností a projektů - akcí v roce 2023

A. CELOROČNÍ ČINNOSTI

Telefonní číslo:

Bankovní spojení:

IČO/ datum narození FO:

Název/jméno žadatele:

Oprávněný zástupce žadatele:

Sídlo/adresa bydliště:

Právní forma (FO,PO)

  tělovýchova a sport
 sociální oblast

E- mail:

Oblast podpory (zaškrtněte)
 kultura, zájmová a volnočasová čin   životní prostředí

Webové stránky:

 požární ochrana

Základní popis činností žadatele:



do 19 let 
včetně

20-64 let 
včetně

nad 65 let, 
ZTP, ZTPP

celkem

Individuální sportovci, kultura, zájmová činnost,.. do 19 let 
včetně

20-64 let 
včetně

nad 65 let, 
ZTP, ZTPP

celkem

* ČOV- Český olympijský výbor, ČUS - Česká unie sportu

 

Celkem

Celkem

Nereprezentující město
Reprezentující město
Reprezentující město v zahraničí
Reprezentující město - mimořádné

Sportovní kolektivy

Nereprezentující
Reprezentující - ostatní (jiných než ČOV a ČUS) *
Reprezentující ČOV a ČUS v regionu *
Reprezentující ČOV a ČUS nad region HK a PCE*

V Červeném Kostelci dne: Razítko a podpis:

Výsledovka za předcházející ukončený rok

Celkové předpokládané náklady:                                   

Žadatel svým podpisem prohlašuje, že vůči městu Č. Kostelec a vůči státu (OSSZ, Zdrav. poj., FÚ) nemá žádné 
dluhy a neuhrazené závazky a stvrzuje, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Povinné přílohy : 

Souhrn projektů zahrnutých do celoroční činnosti

Počet listů přílohy :

Celková požadovaná dotace (max. 60 % z celkových předpokl. nákladů):
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