
PSČ1):

IČO1): DIČ1):

IBAN1):

Tel.1): E-mail1):

Tel.1): E-mail1):

Tel.2): E-mail2):

Rodné číslo:

Štatutárny zástupca - meno a 
priezvisko (osoba oprávnená na 
uzatváranie zmlúv)2):   

Adresa 1):

Adresa 2):

Rodné číslo:

Štatutárny zástupca - meno a 
priezvisko (osoba oprávnená na 
uzatváranie zmlúv)1):

Aktívna elektronická schránka 1): (uviesť ÁNO/NIE)

Bankové spojenie1):

Číslo účtu1):

Okres1):

Kraj1):

Organiza čno-právna forma:

2) údaj, ktorý žiadate ľ  je povinný  vyplni ť vtedy, ak za žiadate ľa konajú viaceré fyzické osoby spolo čne

1. ÚDAJE O ŽIADATE ĽOVI

Názov/meno žiadate ľa                                               
(v súlade s výpisom registra)1)

Adresa1): 

Príloha č. 1

Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2018   - Program 3 "Sociálne služby"

ŽIADOSŤ

o poskytnutie dotácie pod ľa VZN v aktuálnom znení

Program* Podprogram*

1) údaj, ktorý žiadate ľ je povinný vyplni ť
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€

€ %

Doterajšia činnos ť žiadate ľa zameraná na rozvoj PSK v záujmovej oblasti 1):

Propagácia finan čnej spoluú časti PSK:

1. Žiadateľ pri propagácii podporeného projektu povinne uvedie (v médiách a pod.) a pri jednotlivých aktivitách uvedie: 

"Projekt podporený z rozpo čtu Prešovského samosprávneho kraja".

Stru čná charakteristika akcie, úlohy, projektu (odôvodne nie žiadosti) 1):

Termín realizácie (od... do ...) -
(záväzný)1):

% podielu požadovanej výšky dotácie                                      
na celkovom rozpočte 

Požadovaná výška dotácie1): max. 95 %

############

Celkový rozpočet1): #DELENIENULOU!

2. ÚDAJE O PROJEKTE

Názov projektu 1):

Miesto realizácie1):
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Rok
Výška 

požadovane
j dotácie (€)

Výška 
poskytnutej 
dotácie (€)

V dňa

Odtlačok pečiatky žiadateľa Podpis/y štatutárneho zástupcu/zástupcov  žiadateľa

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách  sú pravdivé.

V zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov súhlasím so spracovaním a sprístupnením uvedených ú dajov.

4) Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby poskytujúce štátnu pomoc podľa osobitného zákona v zmysle § 1 
ods. 1 písm. b) zákona č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

 

Prehľad poskytnutých dotácií/štátnej pomoci za obdobie r okov  2014, 2015, 2016 a 2017 3):

3) Štátnou pomocou sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ 
priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných príjmov

Názov subjektu  4), ktorý 
žiadate ľovi poskytol 

dotáciu/štátnu pomoc

Názov podporeného 
projektu

Účel  podporeného 
projektu
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