
    Příloha č. 4 

Žádost o grant 
Program CZXX Název programu 

1. Základní informace 
1.1. Název iniciativy  

Anglický název 
iniciativy 

 

1.2. Číslo realizovaného 
projektu/sub-
projektu u MGS  

číslo podpořeného projektu/sub-projektu MGS, k němuž se bilaterální iniciativa vztahuje 

Název realizovaného 
projektu/sub-
projektu u MGS  

název podpořeného projektu/sub-projektu MGS, k němuž se bilaterální iniciativa vztahuje  

1.3. Stručné shrnutí 
iniciativy  

 (max. 4 000 znaků) 

Popište iniciativu, účastníky iniciativy a případně místo akce. 
Popište cíle aktivit ve vztahu k plánované iniciativě a cílům realizovaného projektu/sub-
projektu (přidaná hodnota projektu/sub-projektu, vliv na cíl projektu/sub-projektu, 
udržitelnost, vytvoření dlouhodobé spolupráce ve výsledcích projektu/sub-projektu). Jak 
výstupy jednotlivých aktivit iniciativy přispějí k posílení bilaterálních vztahů? Jakým 
způsobem přispějí k dosažení cílů Fondu popsaných ve výzvě? 

1.4. Plánovaná doba implementace iniciativy 
Předpokládaný 
termín zahájení  Předpokládaný 

termín dokončení  Indikovaná doba realizace 
(v měsících)  

1.5. Financování  CZK % z celkových způsobilých nákladů 

celkové způsobilé náklady  100 % 

Požadovaná dotace   100 % 

Spolufinancování  0 % 

 

2. Žadatel 
2.1. Název a kontaktní údaje  

Název žadatele  

Právní forma  

Identifikace IČO  DIČ  

Statutární zástupce  

Registrovaná adresa 
(adresa sídla) 

ulice  číslo orientační  

číslo popisné  číslo evidenční  

obec  

část obce  

PSČ  



   
Poštovní adresa (pokud je 
odlišná od registrované adresy) 

 

webové stránky  

Kontaktní osoby 

Jméno a příjmení pozice e-mail telefon fax telefon 2 

      

2.2. Bilaterální partnerství v iniciativě 

Název partnerské instituce Právní forma Popis Není z ČR 
Partner 

z donorských 
států 

   Ano Ano 

 
 

3. Popis iniciativy 
3.1. Aktivity 
 

Aktivita 

Druh aktivity  

Název aktivity  

Popis aktivity a 
zdůvodnění  

Datum zahájení  Datum ukončení  

Indikátory 
Typ Název Cílová hodnota 

Vyberte ze seznamu indikátorů dle 
obsahu plánované aktivity. 

 Uveďte cílovou číselnou 
hodnotu 

indikátoru/indikátorů  
dosaženou realizací 
příslušné aktivity. 

 
Harmonogram aktivit 

Aktivita Kvartály 
  

 



   
4. Rozpočet a financování  

4.1. Indikativní rozpočet podle rozpočtových kapitol (v Kč) 

Rozpočtové kapitoly Indikované náklady za 
rozpočtovou kapitolu 

  

- z toho partner  

4.2. DPH a její proplacení 

Vztah DPH k iniciativě:  

Popis:  
 

5. Publicita 

Popis řešení publicity: 
 

 

6. Zadávací řízení na stavební práce, dodávky, služby 
V případě, že iniciativa obsahuje rovněž i zadání veřejné zakázky malého rozsahu, popište, o jakou zakázku se jedná. 

Název Typ Druh Odhad ceny (CZK) bez DPH 

    
 



   
 

 

7. Podrobný indikativní rozpočet 

  

Kapitola Podkapitola Položka Jednotka Počet 
jednotek 

Jednotkové 
výdaje 

Celkem bez 
DPH (Kč) 

Sazba 
DPH v % 

Celkem 
s DPH 
(Kč) 

Způsobilé 
výdaje (Kč) 

Výdaje žadatele/ 
partnera 

           

           

           

           

 
 



   
 

 

8. Přílohy  
Přílohy k žádosti: 
Program pořádané akce, pozvánka z instituce z donorských zemí aj. 

 

9. Bankovní účet 

Majitel účtu  IČO  

Adresa majitele účtu 

Obec  PSČ  

Část obce  Ulice  

Číslo popisné  Číslo orientační  Číslo evidenční  

Země  

Kontaktní osoba 

Jméno  Příjmení  
Telefon  Fax  
E-mail  
Číslo bankovního účtu pro vyplacení dotace 

Předčíslí účtu  Číslo účtu  
Banka  Kód banky  
IBAN  
Měna  
Adresa pobočky 

Obec  PSČ  
Část obce  Ulice  

Ulice  Číslo 
popisné  

Číslo popisné  Číslo orientační  Číslo evidenční  
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10. Podpis 
 
Za předkladatele žádosti 

Potvrzuji, že jsem řádně oprávněn(a), jménem předkladatele žádosti, podepsat tuto žádost o dotaci  a  
že veškeré dokumenty a  informace uvedené v této žádosti o dotaci jsem důkladně zkontroval/a 
uvedené údaje jsou správné a pravdivé. 

Potvrzuji, že tato iniciativa bude prováděna tak, jak je popsáno v této žádosti o dotaci a  požadovaná 
finanční částka grantu vyjadřuje odpovídající částku, která je přiměřená a nutná jako minimum, aby 
iniciativa mohla být realizována a dokončena. 

Souhlasím s tím, že Zprostředkovatel programu může zveřejnit shrnutí této žádosti (této iniciativy) a 
veřejně publikovat na své internetové stránce, včetně poskytnutí údajů požadovaných Ministerstvem 
financí v systému DOTINFO dle zákona 171/2012 Sb. a  poskytovat údaje v souladu se Zákonem o 
svobodném přístupu k informacím. Shrnutí návrhu iniciativy může být poskytnuto rovněž státům 
EHP. 

 

 

Jméno a příjmení Datum Podpis 
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