SOUHRNNÝ LIST PROJEKTU

Název projektu:

....
Číslo a název oblasti programové podpory:

......

A. Realizátor projektu
1. Název organizace:
2. Právní forma:

Tel. 1:
Tel. 2:
E-mail:

(spolek, obecně prospěšná společnost apod.)

3. Sídlo vč. PSČ:
4.
5.
6.
7.

IČ / DIČ:

/ CZ

Peněžní účet (číslo, ústav, pobočka):
Statutární zástupce (jméno, funkce):
Registrační data organizace:
den registrace:

rejstřík:

č.j.:

8. Předmět činnosti:

9. Územní působnost (místní, regionální apod.):
10. Počet zaměstnanců:

B. Řešitel projektu
1. Vedoucí projektu (jméno, funkce):
2. Spoluřešitelé:
a) název, adresa:
b) název, adresa:

C. Abstrakt (stručná charakteristika) projektu
1. Předmět řešení (shrnutí podstaty projektu, tj. cílů a způsobů jejich řešení):

2. Cílové skupiny, na které je projekt zaměřen (komu bude projekt prospěšný):

3. Přehled přínosů projektu:
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4. Způsob ověření přínosů projektu:

5. Období realizace projektu resp. jednotlivých etap projektu:

6. Celkové příjmy a výdaje na projekt (sumář podle Rozpočtu příjmů a výdajů na projekt):
celkové příjmy:

Kč

Kč

celkové výdaje:

7. Požadavek na výši nadačního příspěvku:
celkový příspěvek:

Kč

Kč na rok 2022
Kč na rok 2023
Kč na rok 2024
Kč na rok 2025
Kč na rok 2026

z toho:

8. Způsob informace veřejnosti o realizaci projektu a součinnosti s nadací:

Datum:

statutární zástupce
(razítko a podpis)

Přílohy nezbytné pro vstup projektu do výběrového řízení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6x Rozpočet příjmů a výdajů na projekt
1x Projekt
1x Základní dokumenty účetní závěrky za dva poslední hospodářské roky (kopie rozvahy a výsledovky apod.)
1x Čestné prohlášení o zdrojích financování projektu (že ostatní zdroje financování projektu jsou zajištěné)
1x Čestné prohlášení o charakteru realizačních výkonů (zda se vyžadují a kdo zabezpečuje jejich odborný dohled)
1x Statut, stanovy nebo organizační řád organizace (kopie)
1x Výpis z rejstříku registrujícího organizaci příp. doklad o přidělení IČ organizace (kopie)
1x Osvědčení o registraci z Finančního úřadu (kopie)

Upozornění:
Souhrnný list projektu se předkládá 6x (je svodkou Projektu a tudíž Projekt nenahrazuje, resp. lze jím Projekt
nahradit jen u cílených nadačních příspěvků do celkové částky 25.000 Kč včetně).
Předkládané dokumenty musí být podepsané zodpovědnou osobou žadatele.
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