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Číslo projektu:* Č.j.:* 

* vyplňuje Nadace pro radost 

 

Název organizace  

Adresa  

IČ  

Název projektu  

Osoba odpovědná za projekt  

Telefon:  E-mail:  

Adresa www stránek:  

Celkové náklady 

na tento projekt: 
Kč 

Výše žádaného 

příspěvku: 
Kč 

Na období od: do: 

 

Kdo další byl požádán o finanční podporu na tento projekt? 

Dárce Žádaná částka Potvrzená částka 

   

 

Obsah projektu: (uveďte stručně cíle projektu, činnost a dosažené úspěchy Vaší organizace, 

podrobně rozveďte v příloze) 
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Organizační forma (právní subjektivita) …………………………………………………. 

Datum a místo registrace ………………………………………………………………… 

Statutární orgán (statutární zástupci organizace) 

 

Jméno, titul, funkce ………………………………………………………………………….. 

Adresa pracoviště ……………………………………………………………………………. 

Telefon, fax, e-mail .………………………………………………………………………….. 

 

Jméno, titul. Funkce …………………………………………………………………………. 

Adresa pracoviště .…………………………………………………………………………… 

Telefon, fax, e-mail …………………………………………………………………………… 

 

PROHLÁŠENÍ:  

Prohlašuji, že všechny poskytnuté informace jsou pravdivé. 

 

Jméno a příjmení řešitele projektu …………………………………………………………. 

Funkce…………………………………………………………….. 

Adresa …………………………………………………………….. 

Podpis………………….. 

 

Jméno a příjmení statutárního zástupce …………………………………………………... 

Funkce…………………………………………………………….. 

Adresa ……………………………………………………..……… 

Podpis ………………….. 

 

Datum a razítko organizace 
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Rozpočet projektu na období od _________________ do _________________ 

 

 

 

 

 Celkem    
 Nadace 

pro radost 

 Jiné příspěvky, dotace v Kč,  

 upřesněte zdroj 

 I. Osobní náklady    

    

    

    

    

    
 II. Materiálové náklady                  

    

    

    

    

    

    

    
 III. Nemateriálové  

 náklady (služby) 

   

    

    

    

    

    

    
 IV. Jiné náklady    

    

    

    

    
    
    
 CELKEM    
 Podíl nákladů v % 100 %   
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Celkový finanční přehled hospodaření organizace 

 

 
Skutečnost minulého 

roku: 
Předpoklad letošního roku: 

PŘÍJMY 

Prostředky z fondů EU   

Státní dotace (ministerstva,města, obce)   

Nadační příspěvky českých nadací   

Nadační příspěvky zahraničních nadací   

Členské poplatky   

Dary podnikatelů   

Příjmy z vlastní činnosti   

Úroky   

Ostatní příjmy (jaké)   

   

   

   

Celkem   

VÝDAJE 

Poskytnuté příspěvky   

Mzdové náklady   

Materiálové náklady   

Nemateriálové náklady –Služby   

Propagace   

Ostatní služby   

Investice   

Ostatní náklady   

Celkem   

 


