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Program 
GRANTOVÝ PROGRAM V OBLASTI KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO FYZICKÉ OSOBY A 
NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 
2020

Název projektu    

I.
ÚDAJE O ŽADATELI

Žadatel projektu :
Název 

Ulice Č. p. Č. o.

Obec Praha PSČ 165 00

Městská část Praha-Suchdol

E-mail
Fax

Mobil

Tel Právní forma

IČ Zřizovatel

Statutární zástupce organizace :

Jméno Titul před jménem

Příjmení Titul za jménem

Cílová skupina :

II.
ÚDAJE O PROJEKTU

Stručný popis projektu :

Doba trvání projektu :
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III.

ROZPOČET PROJEKTU
Celkové náklady na projekt (Kč)

Vlastní finanční podíl (%) Vlastní finanční podíl (Kč)

Jiný zdroj čerpání finančních prostředků

Celková výše požadované dotace  (Kč) (zaokrouhleno na celé stokoruny)

IV.

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Rozpis
předpokládaných
nákladů: položky

Celkové
náklady

Z toho požadovaná dotace MČ Další zdroj financí

Celkem
Z toho

Částka Zdroj
Ostatní

neinvestiční
náklady

Mzdy, odvody
a ostatní
osobní
náklady

Celkem

Razítko, jméno a podpis osoby oprávněné jednat za žadatele :

Titul před jménem Razítko

Jméno

Příjmení

Titul za jménem Podpis statutárního zástupce

V Praze-Suchdole dne

Informační povinnost dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(„GDPR") účinného od 25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna prostřednictvím informace uveřejněné na 
portálu www.praha-suchdol.cz, a to na adrese: https://www.praha-suchdol.cz/index.php?pg=8800&ln=cz
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