Projekty vyřazené z formálních důvodů
Evidenční číslo
projektu

Název projektu

Registrační název žadatele

IČ žadatele

Důvod vyřazení

Poznámky

Tištěná verze je neúplná nebo neobsahuje přílohu s
27000702 rozpočtem, členěným dle aktivit

0040/4/NNO/2015

Do přírody vpřed

Klub vojenské historie Combat Praha

0056/4/NNO/2015

Společně životem

Občanské sdružení ProCit, z.s.

0081/4/NNO/2015

Prostor plus o.p.s.

0083/4/NNO/2015

Školní klub
celoroční podpora
Mezinárodního centra
tance

22909486 Neodpovídá programu 1-4 ,do kterého byl podán
Neodpovídá programu 1-4 - hlavní náplní organizace
26594633 je poskytování sociálních služeb

Mezinárodní Centrum Tance o.s.

Žádost není podepsána statutárním zástupcem, chybí
63832143 rozpočet po aktivitách

0103/4/NNO/2015

PIAFA-volnočasové
aktivity pro děti a ,mládež Sdružení " Piafa " ve Vyškově

Ve Stanovách sdružení není zakotvena práce s dětmi
49408500 a mládeží

Amaro suno- feder dživipen, z.s.
Kulturní Jižní Město o.p.s.

0111/4/NNO/2015

Volnočasový klub 2016
Otevřená zahrada
Lépa Musica dětem a
mladým 2016

ARBOR - spolek pro duchovní kulturu

Neodpovídá programu 1-4 - program není určen pro
NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků
22844252 romské komunity a národnostních menšin
27911225 V zakládací listině chybí práce s dětmi a mládeží
ve Stanovách není zakotvena práce s dětmi a
70820503 mládeží

0126/4/NNO/2015

Volnočasové aktivity

Dětský klíč Šumperk , o.p.s.

25852957 Chybí povinná příloha - rozpočet po aktivitách

chybí rozpočet po aktivitách v elektronické i
písemné verzi

Člověk v tísni , o.p.s.
Nadační fond Zlatý oříšek

Tištěná verze žádosti je neúplná nebo neobsahuje
25755277 přílohu s rozpočtem chybí rozpočet po aktivitách
24233722 organizace nesplňuje podmínku právní formy

chybí rozpočet po aktivitách v elektronické i
písemné verzi
o dotaci žádá nadační fond

Nadační fond Aktivní ženy

28855132 organizace nesplňuje podmínku právní formy

o dotaci žádá nadační fond

Nadace Forum 2000

65992768 organizace nesplňuje podmínku právní formy
Chybí povinná příloha - žádost neobsahuje přílohu s
22606114 rozpočtem dle aktivit
Žádost neodpovídá programu 1-4 - hlavní oblast
529532 činnosti je tělovýchova a sport

o dotaci žádá nadační fond

0106/4/NNO/2015
0109/4/NNO/2015

0171/4/NNO/2015

Studentské filmové kluby
Kdo jiný ?
Zlatý oříšek 2016
Školní klub Golčuv
Jeníkov
20. výročí konference
Forum 2000
Běhám, jezdím,
poznávám - nenudím se

0172/4/NNO/2015

Tenis nás baví 2016

0136/4/NNO/2015
0145/4/NNO/2015
0164/4/NNO/2015
0166/4/NNO/2015

Spolu Aktivně z.s.
TC Dvůr Králové , z.s.

0187/4/NNO/2015

Mladí lidé jako aktéři
změny:Aktivní participace Ekumenická akademie
Podpora a motivadce
sportujících dětí a
mládeže
TJ SOKOL Bílá Třemešná
Ruku v ruce - poznávejte
Beskydy
Infinity - progress o.s.

0070/4/NNO/2015

Hrou k poznání

spolek AURA

0135/4/NNO/2015

Do přírody s nadšením

Kamínky

13497448 Žádost včetně příloh nebyla podána v listinné podobě

0175/4/NNO/2015

Náš kamarád kůň

EPONA

69707332 Žádost včetně příloh nebyla podána v listinné podobě

0180/4/NNO/2015

0186/4/NNO/2015

činnost organizace je zaměřena převážně na
sociální služby
činnost organizace je zaměřena převážně na
sociální služby

činnost organizace je zaměřena převážně na
integraci romské komunity

žádost neobsahuje rozpočet po aktivitách
hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport

Dle Stanov není organizace sdružením dětí a mládeže
63836009 nebo pracující s dětmi a mládeží
Projekt neodpovídá programu 1-4 - hlavní oblast
60153652 činnosti je tělovýchova a sport
V elektronické verzi chybí povinná příloha rozpočet
28551656 po aktivitách
3660354 Žádost včetně příloh nebyla podána v listinné podobě

hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport

