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Žádost o příspěvek z grantového programu 
ŠKO-ENERGO FIN v roce 2018 

Informace o žadateli: 
Název organizace: 

 
 

Sídlo organizace: 
 
 

Právní forma: 
 

IČO:       Plátce DPH (ano/ne): 
   

Bankovní spojení  
(prosíme doložit doklad o vlastnictví účtu, tj. potvrzení banky nebo výpis z účtu): 

 
Identifikace osob zastupujících žadatele (jméno, funkce, telefon, e-mail): 

 
 
 

Statutární zástupce organizace (jméno, funkce): 
(není-li uveden v rejstříku, prosíme o doklad o oprávnění k zastupování, tj. jmenování, stanovy, aj.) 

 
 

 

V případě, že žádáte o příspěvek poprvé, prosíme o vyplnění Compliance dotazníku. 
 
Informace o projektu nebo činnosti, která má být podpořena: 
Kategorie grantového program (vyberte z nabídky): 

 
Název projektu/činnosti: 

 
 
 

Stručný popis projektu/činnosti: 
 
 
 
 

Požadovaná částka grantu: 
 

Celková předpokládaná hodnota projektu/činnosti: 
 



 

 
 

Termín realizace projektu/činnosti: 
 

Kde bude projekt/činnost realizována: 
 

Kolik osob bude mít z podpořeného projektu/činnosti přímý užitek?  
 

Jaké konkrétní cíle nebo záměry pomůže finanční příspěvek naplnit? Co se konkrétně zlepší a jak?  
 
 
 

Jak plánujete zveřejnit uvedený projekt, jeho výsledky, dopad a zapojení ŠKO-ENERGO?  
 
 

 
Konkrétní využití částky grantu (nutnost doložit položkový rozpočet): 

Specifikace Částka v Kč 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Informace o zpracování osobních údajů:  
Osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti budou zpracovávány adresátem žádosti pro účely posouzení žádosti v grantovém kole, 
případné uzavření smlouvy o poskytnutí grantu, plnění smlouvy o poskytnutí grantu. Za tímto účelem budou osobní údaje shromažďovány 
a uchovávány v elektronických informačních systémech adresáta žádosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze pověřeným 
zaměstnancům adresáta žádosti. Osoby, kterých se týkají osobní údaje uvedené v žádosti, mají právo požadovat od adresáta žádosti 
informaci o zpracování svých osobních údajů (právo přístupu k osobním údajům), podání vysvětlení a odstranění závadného stavu (právo na 
opravu osobních údajů), pokud zjistí nebo se domnívá, že adresát žádosti provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho 
soukromého a osobního života nebo v rozporu s obecně závazným právním předpisem, zejména má právo na blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Žadatel se zavazuje o zpracování informovat osoby, kterých se týkají osobní údaje uvedené v 
žádosti. 

 
V   dne  

 
 
 
……………………………………………………………………..…. 
Statutární zástupce/osoby oprávněné k jednání 
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