
Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) 

obecná část 
 

Evidenční číslo:……………………………… 
(doplní MŠMT) 

Název poskytovatele dotace:  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

Název dotačního programu: PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V  JAZYCÍCH NÁRODNOSTNÍCH 
MENŠIN A MULTIKULTURNÍ  VÝCHOVY 

Název projektu: ...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

Tematický okruh:                                                                                                                                    

 

1. Identifikační údaje o předkládající organizaci 

1.1. Název: ......................................................................................................................................  
1.2. Organizační forma (forma právní subjektivity):....................................................................  

1.3. Adresa: 
Obec:.......................................................  Kód obce:....................  PSČ: .................  

Část obce:................................................  Okres: .........................  Kraj: .................  

Ulice: ......................................................  č. p.:............................  č. o.: .................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

E-mail: .................................................... .................................... ..........................  

Prezentace na Internetu: http:// ................ .................................... ..........................  

1.4. IČ:...................................................................DIČ:................................................................  
1.5. Číslo a datum registrace u MV (občanské sdružení):……………………………………… 

 Oddíl a vložka v obchodním rejstříku (o.p.s., s.r.o.):…………………………………….. 

 Datum a evidence na MK (církevní právnická osoba):…………………………………….. 

 Zřizovatel (příspěvková organizace):………………………………………………………... 

1.6. Číslo účtu:…………………………………………………………………………………...  

u peněžního ústavu:……………………………………………………………………… 

1.7. Adresa příslušného finančního úřadu: ................................................................................  
2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace): 

Jméno, titul, funkce: ................................ .................................... ..........................  

Kontaktní adresa:..................................... .................................... ..........................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

E-mail: .................................................... .................................... ..........................  
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Jméno, titul, funkce: ................................ .................................... ..........................  

Kontaktní adresa:..................................... .................................... ..........................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

E-mail: .................................................... .................................... ..........................  

 

Jméno, titul, funkce: ................................ .................................... ..........................  

Kontaktní adresa:..................................... .................................... ..........................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

E-mail: .................................................... .................................... ..........................  

 

Statutární orgán potvrzuje, že projekt schválil a doporučil k předložení 
do dotačního programu. 

3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti 
3.1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností): .........................................................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

3.2. Další projekty realizované předkládající organizací v kalendářním roce  2007: 
............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

4. Působnost organizace (uveďte jednu možnost, která v působnosti převažuje) 

4.1. Mezinárodní (územní vymezení)............................................................................................  

4.2. Celostátní ................................................................................................................................  
4.3. Krajská (název nebo názvy regionu) ......................................................................................  

4.4. Místní (název lokality) ............................................................................................................  

5. Počet placených pracovníků v organizaci (aktuální stav) 

5.1. Celkový počet placených pracovníků: .................................................................................  
5.2. Přepočtený počet placených pracovníků (na plné pracovní úvazky): .................................  

5.3. Počet členů organizace: .........................................................................................................  

6. Údaje o projektu, na který je žádána státní dotace v roce 2007 

6.1. Název projektu: ......................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

6.2. Doba realizace projektu: od .................................................. do ........................................  

6.3. Místo realizace projektu:.......................................................................................................  

6.4. Ve kterém kraji je projekt realizován: ................................................................................  

6.5. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu v minulém kalendářním roce? Pokud ano, 
uveďte kterým orgánem a v jaké výši: 

............................................................... .................................... ..........................  
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6.6. Zařazení projektu k příslušné hlavní oblasti státní dotační politiky pro rok 2007 
              podpora programů příslušníků národnostních menšin a etnických skupin  

6.7. Základní idea a stručný obsah projektu, včetně počtu osob, jimž projekt prospěje: 
............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

6.8. Realizátor projektu (řešitel): 

Jméno, titul, funkce: ................................ .................................... ..........................  

Organizace: ............................................. .................................... ..........................  

Adresa: .................................................... .................................... ..........................  

Telefon/Fax: ............................................ .................................... ..........................  

6.9. Počet přepočtených pracovníků zajišťujících realizaci projektu (na který je žádána 
státní dotace pro rok 2007): ......................................................................................................  

6.10. Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci projektu: ...............................................  

6.11. Jakému počtu lidí projekt poslouží: 
7. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt  (na který je žádána státní dotace pro 

rok 2007): 

7.1. Celkové náklady projektu:....................................................................................................  
Z toho neinvestiční výdaje (NIV) celkem: .................................... ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, platy, OON, pojistné, 
FKSP):........................................................................................................... 

Z toho ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) (materiální výdaje, služby, 
cestovné,…):....................................................................................................... 

Z toho investiční výdaje (IV) celkem: ...... .................................... ..........................  

Předpokládané příjmy  z projektu………………………………………………………. 

7.2. Celková výše požadované dotace projektu:.........................................................................  

Z toho neinvestiční výdaje (NIV) celkem: .................................... ..........................  

Z toho osobní náklady (mzdy, platy, OON, pojistné, 
FKSP):........................................................................................................... 

Z toho ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) (materiální výdaje, služby, 
cestovné,…):....................................................................................................... 

7.3. Vlastní podíl organizace na financování projektu (na který je žádána státní dotace pro 
rok 2007, pokud se organizace podílí vlastními příjmy, např. ze spoluúčasti klientů, z 
členských příspěvků nebo z příjmů z poskytovaných služeb): 

V celkové částce: ..................................... .................................... ..........................  
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V %: ........................................................ .................................... ..........................  

7.4. Podíl ústředních orgánů, krajských, magistrátních nebo obecních úřadů na 
financování projektu (na který je žádána státní dotace pro rok 2007) - předpoklad: 

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

7.5. Podíl dalších subjektů (podnikatelské organizace, nadace, nadační fondy apod.) na 
financování projektu (na který je žádána státní dotace pro rok 2007) - (předpoklad) 

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

7.6. Podíl zahraničních zdrojů na financování projektu (na který je žádána státní dotace pro 
rok 2007) - předpoklad 

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

Název: .....................................................  částka:.........................  % .....................  

8. Údaje o celkových  příjmech a výdajích organizace v roce 2006 

8.1. Příjmy od odběratelů služeb celkem:...................................................................................  

8.2. Příspěvky ústředních orgánů, krajských, , magistrátních, obecních úřadů: 

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

8.3. Dary nadací, z podnikatelské sféry apod. (uvedení částky a názvu nadace či jiného  
subjektu): 

............................................................... .................................... ..........................  

............................................................... .................................... ..........................  

      8.4. Příjmy z členských příspěvků:...............................................................................................  

      8.5. Další příjmy:............................................................................................................................  

8.6. Celkové výdaje v roce 2006:...................................................................................................  
 
      9.    Přehled o dotacích v Kč 
 

Rok 

 

MŠMT MK další 
ministerstva 

Krajský úřad Obec, město 

2003      

2004      

2005      

2006      
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10.    Povinné přílohy žádosti : 
10.1. ověřená kopie dokladu o právní subjektivitě  (kopie platných stanov,  registrovaných                 

u Ministerstva vnitra podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů, výpis z obchodního rejstříku o založení společnosti, živnostenský list, výpis 
z trestního rejstříku fyzické osoby, zřizovací listina), 

10.2. ověřená kopie platné smlouvy o založení bankovního účtu, vč. aktualizace, 
10.3. ověřená kopie dokladu o přidělení IČO , 
10.4. rozpočet projektu a popis projektu  
10.5. odborné posudky dvou recenzentů s uvedením kontaktů - pouze k projektům 

zaměřeným na výukové  materiály( tematický okruh č. 4) 
10.6. čestné prohlášení, že žadatel nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči státnímu 

rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní 
pojišťovně. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
razítko    
 
 
 

 podpis statutárního zástupce 
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   Příloha č. 1 (zašlete též elektronicky) 

ROZPOČET PROJEKTU                           

Žadatel:    
Program: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní  
               výchovy  v  roce  2007 
Název projektu:  
  

 

Náklady na projekt 
Druhy výdajů celkový rozpočet úhrada z dotace  

MŠMT 
 
 
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ 
NÁKLADY (ONIV) 
Materiálové náklady 
  drobný hmotný majetek 
  kancelářské potřeby 
  jiné(specifikovat)  
 
Nemateriálové náklady 
  Nájemné 
  Energie 
  Poštovné 
  Cestovné 
  jiné(specifikovat; např. služby) 
 
 
Jiné (specifikovat) 
 
OSOBNÍ NÁKLADY 
  Mzdy 
  povinné sociální zabezpečení a  veřejné 

zdravotní pojištění  
  ostatní osobní náklady (DPP, DPČ,   

smlouvy hrazené na základě autorského 
zákona) 

NEINVESTICNI NÁKLADY 
CELKEM 
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Předpokládané příjmy  
Příjmy z projektu 
     Vstupné 

     Kurzovné 

     z prodeje 

     jiné (specifikovat) 

Další zdroje financování projektu 

vlastní finanční vklad žadatele 

členské příspěvky 

dotace od ústředních orgánů mimo MŠMT 

dotace od jiných orgánů státní správy 

dotace od samosprávy (kraj, město, obec) 

příspěvky od sponzorů 

zahraniční zdroje 

     jiné (specifikovat) 

PŘÍJMY CELKEM 

Rozdíl mezi náklady a příjmy 
POŽADOVANÁ DOTACE v Kč 
% z celkových nákladů 
Počet osob 
 
 
 
 
  
  Datum:          2007 Razítko, podpis: 
 
 
 
Poznámka: nutno vyplnit oba sloupce str. 1 
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Příloha č. 2 (zašlete též elektronicky) 

 

 
Popis projektu 
 

 


