
 Žadatel - fyzická osoba

Žadatel – právnická osoba

Číslo žádosti *

Účel podpory

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Adresa

Název organizace

Sídlo

IČO

Statutární zástupce

Rok:

Rok:

Byl NP přidělen?

Byl NP přidělen?

Byl NP řádně vyúčtován?

Byl NP řádně vyúčtován?

Požadovaná částka nadačního příspěvku:

Předchozí žádosti o nadační příspěvky u Nadace Jana Pivečky

Titul

Telefon

E-mail

č.ú.

Telefon

E-mail

Dat. schránka:

Datum přijetí * * nevyplňujte

    Nadace Jana Pivečky

Horní náměstí 111., 763 21 Slavičín, IČO: 65792424

Kontakt: 571 110 425, 739 095 315, 

nadace@pivecka.cz, www.pivecka.cz

Program:



Individuální žadatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje vyplněné v této žádosti byly zpracovány do evidence Nadace Jana Pivečky Slavičín pro účely 
grantového řízení a následného smluvního vztahu na celou dobu jeho realizace, jak vyplývá ze zákona 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Podpisy

Já                                                                           prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v předložené žádosti jsou pravdivé dle mého nejlepšího svědomí. 

Jsem si vědom, že žádná část nadačního příspěvku nesmí být použita k jiným účelům, než k těm, které jsou popsány v předložené žádosti.

Dospělý garant (v případě, že předkladateli projektu není 18 let)

Já                                                                           souhlasím s tím, že budu garantem předloženého projektu. Budu pomáhat žadateli při realizaci projektu 

tím, že poskytnu rady a podporu tak, jak bude třeba. Souhlasím s tím, že budu hospodařit s finančními prostředky, které budou v rámci nadačního 

příspěvku uděleny.

Místo a datum            

Místo a datum            

Žádost je nutné odevzdat s originál podpisem osobně, poštou na adresu nebo e-mailem na adresu:  
Nadace Jana Pivečky, Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín
E-mail: nadace@pivecka.cz

Podpis

Podpis

Projekt
Přiložte popis účelu žádosti v rozsahu maximálně 2 stran A4. Může-li váš projekt někdo doporučit, např. místní obecní úřad, škola, tak doporučení přiložte.

Rozpočet
Uveďte celkové náklady na projekt, a zdroje financování. Řádky je možné přidat, případně uvést na zvláštní list. 

Položka

Celkem:

Náklady v kč Zdroj financování
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