ŽÁDOST O GRANT

I. Základní informace o žadateli

Název / jméno žadatele: (podnikatelský subjekt uvádí název v souladu s Obchodním rejstříkem)

Osoba jednající jménem žadatele: (statutární zástupce v souladu s Obchodním rejstříkem, pověřená

osoba)

IČ / Datum narození:
Bankovní spojení: (banka, číslo účtu)
Registrovaná adresa sídla / adresa trvalého pobytu:

Doručovací adresa: (pokud je odlišná od výše uvedené adresy)

E-mail:
Telefon:

Žádost je podávaná v rámci vyhlášeného programu:

Heimstaden Czech s. r. o.

Gregorova 2582/3
702 00 Ostrava
Česká republika

Klientská linka: 800 111 050
info@heimstaden.cz
heimstaden.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66812
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II. Informace o podpoře
Název projektu: (projekt, na který je požadovaný grant)

Požadovaná výše grantu: (max. do výše dle pravidel programu)

Popis a cíl projektu: (stručný popis)

Aktivity v rámci projektu, časový plán, případně rozpočet: (stručný popis)

Propagace: (jakým způsobem budete veřejnost informovat o účasti v programu, např. web, příspěvek a soc.
sítích apod.)

Heimstaden Czech s. r. o.

Gregorova 2582/3
702 00 Ostrava
Česká republika

Klientská linka: 800 111 050
info@heimstaden.cz
heimstaden.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66812

ŽÁDOST O GRANT

Pokračování: (udržitelnost výstupu projektu min na 6 měsíců po jeho skončení)

Žádali jste na Váš projekt o státní/obecní prostředky? (Pokud ne, z jakého důvodu. Pokud ano,
jaký příspěvek Vám byl udělen. Případně, z jakého důvodu byl zamítnut.)

Datum a místo:

Podpis žadatele grantu:
(v případě organizace podpis statutárního
orgánu)

Žadatel i příjemce grantu odesláním žádosti souhlasí se zveřejněním svého jména, názvu
organizace, názvu projektu a výše podpory v PR dokumentech v médiích a na sociálních
sítích Heimstaden Czech s.r.o., včetně internetových stránek.
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