Dátum doručenia
žiadosti:

Žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu projektu v roku 2012
Názov projektu a účel použitia dotácie:
Program (číselné označenie):
Podprogram (číselné označenie ):
Meno a priezvisko alebo názov
žiadateľa:
Adresa trvalého pobytu, sídla alebo
miesta podnikania žiadateľa (ulica,
číslo, PSČ, obec, región, krajina, štát):
Právna forma žiadateľa:
IČO žiadateľa (právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia):
Dátum narodenia, štátna príslušnosť alebo číslo registrácie
žiadateľa:*

Kód žiadosti (pridelí úrad):

Štatutárny orgán žiadateľa (meno a priezvisko,
funkcia, dátum narodenia, štátna príslušnosť):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko číslo
telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa):
Bankové spojenie (číslo účtu, názov banky
alebo pobočky zahraničnej banky, kód numerický, swiftový):
Celkový rozpočet projektu:
v eurách:
Z :
Financovanie
projektu z vlastných alebo iných
zdrojov celkom:
z toho vlastné zdroje
iné zdroje
Požadovaná dotácia :

v eurách:

v %:

v eurách:
v eurách:
v eurách:

Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti budú spracované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80
Bratislava 15 v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel podľa
zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlasujem, že údaje
uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné. Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme a ich
zverejnením na účely poskytovania dotácií.

V ............................................. dňa ...................................................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis (štatutárneho orgánu) žiadateľa

Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného registra.
Číselné označenie programu a podprogramu je uvedené vo výzve na webovom sídle Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí.
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Popis projektu
Kód žiadosti (pridelí úrad):
Názov projektu:
Termín realizácie:
Miesto realizácie/lokalita:
Zámery, ciele a výsledky
projektu (stručná
charakteristika, časový a vecný
harmonogram, účel, prínos):

Cieľové skupiny (komu je
projekt určený):

Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul), ak
existuje:
Kontaktná osoba (meno,
priezvisko, číslo telefónu, číslo
faxu, e-mailová adresa):
Celkový rozpočet projektu :
Požadovaná dotácia :

v eurách:
v eurách:

V................................................ dňa ....

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis (štatutárneho orgánu) žiadateľa
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Celkový rozpočet projektu
Názov projektu:
I. Náklady (výdavky):

II.

III.

Celkový rozpočet
v eurách:

Bankové poplatky + (primárny
účet + sekundárny účet):
Vydavky na propagáciu ÚSŽZ:
Kapitálové výdavky (vymenovať
jednotlivo):
I. spolu:
Výnosy (príjmy):

II. spolu:
Vlastné zdroje:
Iné zdroje:

III. spolu:
Rozdiel I. – (II. + III.)

Požadovaná dotácia
v eurách:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

V .......................................... dňa ...................

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Podpis (štatutárneho orgánu) žiadateľa
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