Príloha č. 1

Výzva pre región
na predkladanie žiadostí o dotácie pre rok 2020
Žiadosť
o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení
Program:
Podprogram:
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI
Názov/meno:
Sídlo:
Ulica:
PSČ:
Obec:
Okres:
Kraj:
Číslo telefónu:
E-mail:
Právna forma*:
IČO:
Štatutárny zástupca žiadateľa
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Číslo telefónu:
E-mail:
Štatutárny zástupca žiadateľa (ak sú viacerí)
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Číslo telefónu:
E-mail:
Bankové spojenie
Názov banky:
IBAN:
* Neuvádza sa, ak žiadateľom je obec
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2. ÚDAJE O PROJEKTE
Názov projektu:
Miesto realizácie:
Predpokladaný termín realizácie:
(od...do...)

Celkový rozpočet:
Celková požadovaná výška dotácie
od PSK**:
Percentuálne vyjadrenie z celkových
výdavkov projektu
** Pri zadaní hodnoty požadovanej dotácie - max. podľa programu, v žltom okienku sa automaticky vyráta Percentuálne
vyjadrenie z celkových výdavkov projektu (je potrebné dbať na to, aby miera spoluúčasti žiadateľa bola v súlade s
výzvou).

3. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU (odôvodnenie žiadosti, popis zámeru
projektu, vymenovanie predpokladaných položiek s finančnými nákladmi - max. 3000 znakov)

Inštrukcia na vyplnenie:
Žiadateľ uvedie hlavný cieľ projektu a spôsob, akým prispieva k rozvoju kraja (uviesť súlad so strategickými
dokumentmi kraja).
Žiadateľ uvedie aké sú vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam a majetku, ktorý je predmetom projektu, a tiež aké
povolenia sú potrebné pre realizáciu projektu, kedy boli vydané.
Žiadateľ uvedie akým spôsobom zabezpečí udržateľnosť projektu (finančné, materiálne, personálne
zabezpečenie udržateľnosti projektu).
Žiadateľ uvedie plánovaný spôsob zabezpečenia propagácie finančnej spoluúčasti PSK.
Žiadateľ uvedie pre akú cieľovú skupinu je projekt určený.

Vyhlasujem, že údaje v žiadosti a prílohách sú pravdivé.
Poučenie o právach dotknutých osôb a informácie o spracovaní osobných údajov.
Prešovský samosprávny kraj spracúva poskytnuté osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe týchto osôb,
na
základe zákonného právneho základu. Údaje budú uchovávanépo dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a
po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Pre bližšie oboznámenie sa s vašimi právami a našimi povinosťami
nájdeme informácie na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja v časti Ochrana osobných údajov alebo môžete
kontaktovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa mailom.

V.............................. dňa:

.....................................................................................................
Pečiatka a podpis/y štatutárneho zástupcu/štatutárnych zástupcov
žiadateľa
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