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Predkladateľ projektu

Úplný právoplatný názov žiadateľa:  

IČO:  

Číslo účtu vo formáte IBAN:  

Kód banky:  

Stručne opíšte víziu a poslanie vašej organizácie.:  

Uveďte doterajšie preukázateľné skúsenosti a výsledky predkladateľa v oblasti prevencie a ukončovania

bezdomovectva.:  

Osoba zodpovedná za projekt

Meno, priezvisko a titul:  

Funkcia:  

Telefón/Mobil:  

E-mail:  

Náklady na projekt

Celková výška požadovaného grantu:  

Celková suma potrebná na realizáciu projektu:  

Opis projektu

Názov projektu:  

Stručná anotácia projektu:  

Východisková situácia, ktorá vedie k potrebe realizovať váš projekt:  

Opis projektu:  

Ciele projektu: 

Názov cieľa Opis cieľa

Cieľová skupina projektu:  

Opis konkrétnych aktivít projektu

Vymenujte a opíšte jednotlivé plánované aktivity projektu, ktoré súvisia s dosiahnutím stanovených cieľov.: 
Názov aktivity Opis aktivity Začiatok realizácie Koniec realizácie

Metódy použité pri realizácii projektu:  

Kvalitatívne výstupy projektu: 

Kvantitatívne výstupy projektu: 

Opíšte, v čom presne posilnenie organizácie/jej rozvoj bude mať pozitívny vplyv na aktivity realizované pre/s

cieľovou skupinou.:  

Variant projektu pre prípad zhoršenej epidemiologickej situácie:  

Udržateľnosť projektu:  
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Personálne zabezpečenie: 
Meno a priezvisko Úloha v projekte

Rozpočet projektu

Položka Požadovaná suma Celkové náklady na
projekt

A: MZDY A HONORÁRE 0,00 € 0,00 €

Položka Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jedn
otky

Spolu Z toho po
žadované

Výška
poistného

Príspevky
do
poisťovní

Položka Požadovaná suma Celkové náklady na
projekt

B: CESTOVNÉ 0,00 € 0,00 €

Položka Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jedn
otky

Spolu Z toho
požadované

Položka Požadovaná suma Celkové náklady na
projekt

C: TOVARY A SLUŽBY 0,00 € 0,00 €

Položka Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jedn
otky

Spolu Z toho
požadované

Položka Požadovaná suma Celkové náklady na
projekt

D: MATERIÁL 0,00 € 0,00 €

Položka Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jedn
otky

Spolu Z toho
požadované

Položka Požadovaná suma Celkové náklady na
projekt

E: KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY 0,00 € 0,00 €

Položka Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jedn
otky

Spolu Z toho
požadované
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Položka Požadovaná suma Celkové náklady na
projekt

F: INÉ NÁKLADY 0,00 € 0,00 €

Položka Počet
jednotiek

Cena za
jednotku

Jedn
otky

Spolu Z toho
požadované

 Požadovaná suma Celkové náklady na projekt

Spolu 0,00 € 0,00 €

Komentár k rozpočtu

A: MZDY A HONORÁRE:  

Komentár k rozpočtu

B. CESTOVNÉ:  

Komentár k rozpočtu

C: TOVARY A SLUŽBY:  

Komentár k rozpočtu

D: MATERIÁL:  

Komentár k rozpočtu

E: KOMUNIKAČNÉ NÁKLADY:  

Komentár k rozpočtu

F: INÉ NÁKLADY:  

Spolufinancovanie

Celkové náklady potrebné na komplexnú realizáciu projektu:  

Požadovaná suma:  

Miera spolufinancovanie v percentách vypočítaná z celkovej sumy:  

Komentár k spolufinancovaniu projektu:  

Doplňujúce informácie

Pôsobnosť projektu:  

Verejná prezentácia projektu: 
Médium/kanál Forma výstupu Odhadovaný dátum výstupu
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Partneri projektu

(Opíšte relevantných partnerov projektu, ktorí akýmkoľvek spôsobom napomôžu k jeho realizácii.): 
Názov partnera Forma spolupráce Zdôvodnite uvádzanú formu

spolupráce

Spôsob a počet prípadného zapojenia dobrovoľníkov/čok do projektu:  

 

Prílohy

Doklad o vedení účtu: 

Kópia stanov alebo inej základnej listiny organizácie aj s aktuálnymi dodatkami.: 

Kópia dokladov preukazujúcich oprávnenie konať za žiadateľa za štatutárneho zástupcu žiadateľa (napr. zápisnica

o zvolení štatutára alebo poverenia štatutára).: 

Čestné vyhlásenia

Čestne vyhlasujem, že:

ku dňu podania žiadosti nie je naša organizácia dlžníkom žiadnej mestskej časti.

naša organizácia nie je v konkurze, resp. nebolo začaté voči nej konkurzné ani vyrovnávacie konanie, nebol voči

nej podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, ani nebol zamietnutý návrh pre nedostatok majetku a nie je v likvidácii.

Galéria

Fotografie: 

Videá: 

Informačná povinnosť o spracovaní osobných údajov na spracovanie žiadosti o grant.: Účel spracúvania je

poskytovanie grantov. Právny základ tvorí oprávnený záujem Magistrátu hl. m. Bratislava v súvislosti s

poskytovaním grantov podľa výziev zverejnených na rok 2021. Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Dotknuté osoby sú žiadatelia o grant, ich štatutárne orgány a zamestnanci. Príjemcovia osobných údajov sú

Magistrát hl. m. Bratislava a kontrolné orgány. Doba uchovávania je podľa registratúrneho plánu a poriadku

Magistrátu hl. m. Bratislava. Týmto potvrdzujem, že všetky informácie v predloženej žiadosti sú pravdivé a presne.

Práva dotknutých osôb: Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby za

Magistrát hl. m. Bratislava e-mailom na: jana.hojsikova@bratislava.sk.

Súhlas sa uverejnenie informácii o projekte na stránkach a sociálnych mediach spravovaných pod správou

Magistrátu hl.m. Bratislava.: Účel spracúvania je poskytovanie grantov. Právny základ je súhlas dotknutej osoby -
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žiadateľa. Kategória osobných údajov sú základné informácie o projekte, fotodokumentacia z činnosti projektu,

schválený grant a účel projektu. Dotknuté osoby sú žiadatelia o grant, ich štatutárne orgány a zamestnanci Tieto

informácie môžu byt uverejnené na  webovej stránke, v tlačových správach, tlačovinách  a sociálnych sieťach pod

správou Magistrátu hl.m. Bratislava. Práva dotknutých osôb: dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva

kontaktovaním zodpovednej osoby za Magistrát hl.m. Bratislava e-mailom na:  jana.hojsikova@bratislava.sk.
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