ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

INFORMÁCIE O ŽIADATEĽOVI
Názov žiadateľa
Sídlo (adresa vrátane PSČ)
Mesto / obec / mestská časť
Okres
* možnosť výberu z nasledovných možností:
- obec / mesto / mestká časť
- príspevková organizácia, rozpočtová organizácia (napr. MŠ, ZŠ)
- občianske združenie
- nadácia
- nezisková organizácia
- registrovaná cirkev
- obchodná spoločnosť
- fyzická osoba - podnikateľ
- slobodný umelec
- neinvestičný fond
- iné

Typ žiadateľa

IČO (ak žiadateľ má)
DIČ
Bankové spojenie (IBAN)
Štatutárny zástupca / osoba oprávnená konať v mene organizácie
Titul pred menom
Meno a priezvisko
Titul za menom
* v prípade existencie viacerých štatutárnych zástupcov sa tabuľka opakuje

Kontaktná osoba / osoba zodpovedná za projekt
Meno a priezvisko
Email kontaktnej osoby
Telefón
Charakteristika žiadateľa (okrem žiadateľa, ktorým je obec / mesto / mestská časť)
* stručný opis aktivít žiadateľa, zamerania činnosti, členskej základne, rok zriadenia
združenia, organizácie a pod.

DOTÁCIE POSKYTNUTÉ ŽIADATEĽOVI Z BSK
Dotácie poskytnuté z BSK za posledné dva roky
Rok
Dotácia v EUR
Názov projektu
Dotácie poskytnuté BSK v aktuálnom roku (2019)
Rok

Dotácia v EUR

Názov projektu
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MINIMÁLNA POMOC (DE MINIMIS)
Minimálna pomoc (de minimis) - štátna pomoc poskytnutá žiadateľovi
Rok

Organizácia (poskytovateľ podpory z verejných zdrojov)

Poskytnutá podpora v EUR

* možnosť výberu nie/áno

* Štátnou pomocou sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ štátnej pomoci priamo alebo nepriamo z prostriedkov
štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi. (§ 1 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov).

INFORMÁCIE O PROJEKTE
Názov
Anotácia (slúži na zverejnenie)

Účel podľa VZN 5/2018

Všeobecne prospešné služby, všeobecneprospešný alebo
verejnoprospešný účel, podpora podnikania a zamestnanosti

Výzva podľa dotačnej schémy

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2019

Oblasť aktivít projektu
* žiadateľ má možnosť výberu rôznych oblastí (šport, zdravotníctvo, kultúra a i.). Oblasť musí
byť v súlade s typom projektu.

- šport
- vzdelávanie
- kultúra
- voľnočasové aktivity
- komunitná infraštruktúra
- životné prostredie (príroda)
- zdravotníctvo
- sociálna pomoc
- iné

Ciele projektu podľa výzvy

Termín realizácie

OD
(kalendár s dňami)

DO
(kalendár s dňami)

Miesto realizácie projektu (uveďte presné miesto)
napr. Bratislava

Okres realizácie projektu (podľa miesta realizácie aktivít žiadateľa)
napr. Bratislava- mestská časť Ružinov

Cieľové skupiny / počet účastníkov
Prínos projektu
(stručné zhrnutie významu projektu pre cieľové skupiny, jeho prínos pre rozvoj komunity,
resp. BSK)

Popis projektu
* cieľová skupina, predpokladaný počet účastníkov, prínos pre kraj a pod.
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PROPAGÁCIA BSK
Propagácia BSK
spôsob
logo BSK
banner BSK (na zapožičanie)

umiestnenie
web stránka, sociálne siete

ROZPOČET PROJEKTU
Rozpočet projektu
Názov položky

1.

2.

Popis položky
napr. materiál potrebný na
zorganizovanie projektu (lopty, dresy,
tričká)

Položka 1 (napr. materiálne
zabezpečenie)

Položka 2 (napr. služby priamo
súvisiace s realizáciou projektu)

napr. organizačné zabezpečenie(odborné
a personálne zabezpečenie projektu
športovými odborníkmi v zmysle Zákona o
športe)

Celková suma
položky

Požadovaná
dotácia

Dotácia v % z
celkovej sumy
položky

2 000 €

1 000 €

50%

bežné

1 500 €

500 €

33%

bežné

Typ výdavku

* neoprávnené výdavky sú uvedené vo VZN BSK č. 5/2018 zo dňa 21.9.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja § 8

SPOLU

3 500 €

1 500 €

Zhrnutie

v EUR

v%

Celkový rozpočet projektu

3 500 €

100%

Požadovaná dotácia

1 500 €

43%

Spolufinancovanie podľa uvedeného rozpočtu

2 000 €

57%

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

43%

1 500 €
0€

PRÍLOHY K ŽIADOSTI
Povinné prílohy k žiadosti
doklad o zriadení alebo vedení bankového účtu alebo výpis z bankového účtu nie
starší ako 3 mesiace

vložiť súbor

čestné prehlásenie o stave a dlhoch žiadateľa (dokument dostupný TU)

vložiť súbor

výpis z registra trestov právnickej osoby (neprikladá obec, mesto, mestská časť a
rozpočtové a príspevkové organizácie)

vložiť súbor

doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka
nehnuteľnosti , ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo
technické zhodnotenie nehnuteľnosti

vložiť súbor

alebo vložte číslo listu vlastníctva
súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu , ak je predmetom dotácie
pamiatkovo chránený objekt

vložiť súbor

iné doklady - fotografie na zverejnenie pri hlasovaní (v prípade viacerých fotografií
priložte v súbore .zip alebo .rar)

vložiť súbor

* žiadateľ priloží všetky nahraté prílohy k žiadosti

X

Údaje obsiahnuté v prílohách, ktoré sú súčasťou registra žiadateľov, elektronicky dostupné v profile žiadateľa, sú ku dňu podania žiadosti aktuálne.
(Zaškrtnutím prosím potvrďte)
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