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Zádost o poskytnutí dota ce z Fondu kulturního
dědictví Libereckého kraje na rok 2010

* Jedruí se o kvanti výstupy (např. nrázev parameku: výměna oker1měmá jedno
paraÍnetru: oprava silnice, měmá jednotka: m2, hodnota parametru: 100; název parametru: opržrva fasrády vč. zatep|ení, měrnrí
jednotka: m2, hodnota parametru: 800:' nazev parametru: vysadba stromťr, měrruílednotka: ks, hodnota parametru: 1000; název
parametru: seminrář(e), měnrrí jednotka: hod., hodnota parametru: 20)

Resortní správce: 07 - odbor kultury, panuátkové péče a cestovního ruchu

Projekt:

Název projektu:

Termín realizace
projektu:

Z,ahájgni
(měsíc arok)

Místo realizace akce
(převažující )

Ukončení
(měsíc a rok)

Ťadate|:

Pnívní statut:

Nrízev ( ýzická osoba
nevyplňuje ):
IČ: DIC: Dďumnarození:
Adresa (sídlo,

bydliště):

ulice: c. poprsne:
obec: PSČ:

E-mail: www:

Bankovní spojení žadats|e
(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky):

Bankovní spojení ňjmvate|e
(předčíslí účtu - číslo účtu l kód banky):

Ž'adxe| jeplátcemDPH : O ANO ONE

osoba opn[vněná jednat jménem žadatete (statutární ástupce)
titrÍ: Jmeno: příjmení:
titrÍ za jméno: telefon: fimkce:
osoba zndpovědná za'"ď'"*i p'9Jektu: (vyplňte pouze v případě, neshoduje-li se s osobou statrÍrárního zástupce)
titul: |méno: příjmení:
titul zajméno: telefon: frmkce:

Rozhodující závazné výstupy projekfu (tj. ukazatele projektu) *
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Zdrqe na zajištění projekfu Plrítce DPH uvádí částky bez DPH.

vKč celkem 2010 20tr 2012 avíce

Celkem na projekt z toho:

Dotace z Fondu kulturního dědicwí
Libereckého kraje

ostafuí zdroje (iné zÁtoje než z Fondu
kultumiho dědictví Libereckého laaj e)

podíl Libereckého laaje (%)

podíl žadďele (7")

Za správnost niže uvedených údajů zodpovída předkladatel projekfu.

ŽÁďosto poskytnutí dotace z Fondu kultumího dědiďtrí Libereckého kraje na rok 2010

Informace o projektu
Stručný popis projektu (max. 550 znaků):

Předběžná finanční row ?ha proj ektu Plátce DPH vyp|ňuje rirlaje trez dar:rězpřidané hďnoty.

celkem 2010 20tl 2012avice

Pořízení nebmotného maj etku

Technické zhodnocení nehmotného majetku

Pořízení nemovitého majetku

Technické zhodnoc€ní nemovitého rrmjetku

opravďúdržba nemovitého majetku

P oříz.ení movitého majetku

Technické ztrodnocení movitého majetku

opravďúdržba movitého majetku

Nrákup materiálu

N'ákup ostafuích služeb

výdaje na plaý (mzdy), ostatní plďby
za provedenou pnáci a pojistté

NAKLADY PROJEKTU CELKEM:

Prohlr{šení
Prohlďuji, že všechny wedené '''daje v této žádosti (předk|ádané v tištěné forrrĚ) jsou pravdivé aje-li tato žádost dle požadavků
Libereckého Lraje předklrádrána i v elektronické podobě' jsou shodné s údaji v eleknonické verá. Jsem si vědon(a) toho,
že veškení rrnou(námi) uvedená dúa v e|ekfionické verzi budou převzzta' do informačního systému Libereckého kraje talq
jak jsemje do tďo žádostt uvedl(a).

Jméno aPffjmení
(podpis /razitko)

Tato žádost o dotaci m;íjýtžadatelem odeslána příslušnému správci prostřednictvím weboých shánek Libereckého kraje
oDEsíLÁNÍ ŽÁoosrí o DOTACI, kterounďeznete přímo ZDE(tJ.hypertextoqý odkaz-doplnit).
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