Číslo žádosti (vyplní nadace)
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU,
Nadačního fondu FRAGILIS
se sídlem Na Pomezí 19, 15000 Praha 5, Česká Republika, zapsaném v nadačním rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 813, IČO 247 68 481

Identifikace organizace
Název
organizace:
Právní
forma:
Sídlo
organizace:
Kraj:
Město/obec:
Ulice:
Email:
www:
Statutární
zástupce:
Funkce
statutárního
zástupce:
Datum
registracee
(číslo a
datum):
Registracee
dle zákona
č. 108/2006
Sb.:
Oprávnění
dle zákona
č. 359/1999
Sb.:
Bankovní
spojení
spojení:
Kontaktní
adresa (v
případě, že
se
neshoduje
se sídlem
organizace)
:
Kraj:
Město/obec

:

PSČ:

Ulice:
Tel.:
Fax:
E-mail:
www
Řešitel
projektu:
Tel.:
E-mail:
Téma
projektu
(stručná
charakteristi
ka):
Pro koho je
projekt
určen:
Finanční
požadavek:
Doba trvání:

II. Projekt
1. Název projektu
2. Stručná charakteristika projektu
3. Cílová skupina projektu
4. Popis znevýhodnění cílové skupiny
5. Zaměření projektu
6. Poslání projektu
7. Konkrétní cíle projektu
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PSČ:

III. Realizace projektu
1. Podrobný popis projektu
2. Aktivity projektu
3. Počet podpořených potenciálních klientů projektu
4. Lokalita
5. Očekávané výsledky projektu
6. Plánovaná realizace projektu:
7. Projekt je: pilotní

/ již probíhající

8. Příbuzné projekty (uveďte, zda ve Vašem regionu realizuje další
subjekt projekt s podobným zaměřením)
Řešitel
Název
Region

9. Spolupráce
Partnerské
organizace
Spolupracující
organizace
Orgány místní
správy
Dodavatelé
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10. Zapojení cílové skupiny
11. Informování (jak se o možnosti účasti dozví)
12. Kontaktování (jak a kdo naváže se zájemcem kontakt)
13. Motivování k účasti (též motivování k zapojení, čerpání služeb
apod.)
14. Navázání spolupráce (přihláška, kontrakt, ústní dohoda, apod.)
15. Evidence jednotlivců (forma dokumentace jednotlivců zapojených
do projektu)
16. Ochrana osobních údajů (jak bude zajištěna)
17. Rizika projektu (risk management)
18. Uveďte rizika, která mohou ohrozit realizaci projektu (popis
možných obtíží, komplikací, které mají vztah ke klíčovým
okolnostem projektu a jak je plánováno řešení)
19. Popis případných rizik rozdělte na:
Rizika-cílová skupina –
Rizika-realizace aktivit –
Rizika-financování –
Rizika-spolupráce s partnery a ostatními subjekty Rizika- ostatní –
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IV. Zabezpečení realizace projektu
1. Odborný garant projektu
2. Počet osob realizačního týmu projektu
- z toho zaměstnanci –
- z toho dobrovolníci 3. Zkušenosti a předpoklady realizačního týmu projektu
Supervize:

interní

externí

4. Jméno a funkce odborného pracovníka zabezpečujícího supervizi
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V. Financování projektu
1. Celkové náklady na projekt –
2. Výše požadovaných prostředků od nadačního fondu FRAGILIS 3. Očekávané zdroje financování projektu
částka Kč

% z celkové částky

Finanční příspěvek
žadatele
Požadovaný
příspěvek od nadace
Příspěvek od jiných
organizací
1. propagační akce
2. veřejné sbírky
3. ostatní sponzoři
Celkem

4. Pokud projekt nebude podpořen v plné výši požadovaného
příspěvku:
a) projekt bude pokračovat
b) projekt nebude pokračovat
5. Pokud jste odpověděli za a) bude pokračovat, uveďte, jak je
plánováno získání finančních zdrojů
6. Žádáte finanční příspěvek pro zajištění projektu ještě u jiné nadace
nebo organizace ať už soukromé nebo státní?
7. Pokud ano, uveďte, kde máte podanou žádost a v jaké výši
požadujete příspěvek?
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VI. Časový harmonogram projektu
Uveďte detailní časový plán realizace projektu (viz. příloha č. 1)
VII. Prezentace projektu veřejnosti, místní komunitě a cílové
skupině
Popište, jak bude projekt prezentován veřejnosti, místní komunitě a jak
budou prezentovány výstupy projektu, jak bude v souvislosti s projektem
prezentován nadační fond FRAGILIS.
VIII. Rozpočet
Přiložte, prosím, k žádosti detailní rozpočet projektu v Kč (viz příloha č.
2), ve kterém uvedete celkové náklady projektu a požadavek na nadační
fond FRAGILIS
V případě, že žádáte pouze částečnou úhradu z celkového rozpočtu,
vyznačte položky, které by byly financovány z příspěvku nadačního
fondu FRAGILIS
IX. Žadatel
1. Popis činnosti organizace/žadatele
2. Poslání a cíle organizace
3. Jak dlouho vaše organizace existuje
4. Zapojení Vaší organizace do komunitních plánů Vaší obce
5. Kolik pracovníků organizace v současnosti zaměstnává na celý
úvazek
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6. Kolik pracovníků organizace v současnosti zaměstnává na
částečný úvazek
7. Kolik pracovníků má v současnosti s organizací uzavřenou dohodu
o provedení práce nebo o pracovní činnosti
8. Kolik dobrovolníků se v současnosti podílí na činnosti organizace
9. Kvalifikace a předpoklady organizace pro úspěšnou realizaci
projektu
10. Reference
Uveďte osoby, které by mohly důvěryhodně potvrdit kvalitu a
smysluplnost činnosti organizace.
Jméno

Příjmení

Telefon

e-mail

Odborná
autorita
Státní
správa*
Partnerská
organizace

11. Získané prostředky na projekty z jiných zdrojů (uveďte částku a
zdroj)
12. Bylo žádáno o pomoc/příspěvek u nadačního fondu FRAGILIS v
minulosti?
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X. Čestné prohlášení
Svým podpisem potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, a že jsem
nezamlčel žádné důležité okolnosti týkající se organizace, která o
podporu žádá.

Datum:

Podpis statutárního zástupce:

Podpis řešitele projektu:
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Místo podpisu:

(pokud se neshoduje se statutárním zástupcem)
Povinné přílohy, které se přikládají k žádosti:
Ověřené kopie:
- Příloha č 1 Časový harmonogram
- Příloha č. 2 Rozpočet
- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiného registru ne starší 3
měsíců (u občanských sdružení potvrzení z Ministerstva vnitra o
registraci)
- Smlouva o zřízení / vedení bankovního účtu, na který bude po
schválení poukázán nadační příspěvek
- Výpis z rejstříku trestů statutárních orgánů organizace ne starší 3
měsíců
- Čestné prohlášení o tom, že žadatel není v likvidaci, nemá
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejném zdravotní pojištění, nebo na
pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo
povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením
splátek
- Příslušná oprávnění relevantní k dané problematice jako např.
registrace dle zákona č. 108/2006 Sb.
- Příslušná oprávnění dle zákona č. 359/1999 Sb.
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