Žádost o příspěvek z grantového programu
Hyundai Motor Manufacturing Czech
„Společně 2018“
Tato žádost s přílohami bude podkladem pro hodnocení projektů, které se ucházejí o finanční podporu
z grantového programu „Společně 2018“. Prosíme o její úplné, pravdivé a konkrétní vyplnění, včetně
příloh, které hodnotící komisi pomohou objektivně vybrat nejvhodnější projekty.
Vyplněnou žádost, prosím, odešlete elektronicky nejpozději do 27. března 2018 na e-mail:
granty@hyundai-motor.cz (předmět zprávy: GRANTY „SPOLEČNĚ 2018“ - název projektu…) nebo
adresu: Oddělení interní komunikace - Průmyslová zóna Nošovice, Hyundai 700/1, Nižní Lhoty 739 51
s označením obálky GRANTY „SPOLEČNĚ 2018“.

Obecná část
Název programu:

SPOLEČNĚ 2018

Název projektu:

Anotace projektu:
(výstižně popište, čeho se
projekt týká)

Místo realizace (obec):

Kategorie (vyberte pouze jednu možnost):
Děti
Handicapovaní
Kultura
Sport

Rok:
Evidenční číslo:

2018

Žadatel:
Právní forma žadatele:
Datum zahájení činnosti:

IČ:

DIČ:

Kontakty na žadatele /organizaci:
Sídlo / Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Jméno:
Zodpovědná osoba:

Telefon:
Email:

Bankovní spojení:
Číslo účtu žadatele:

Kód banky:

Název banky:

Podpora získaná v minulosti z grantového programu HMMC
Rok:
Název projektu:
Částka:

Příjemce příspěvku se zavazuje: viditelně uvádět na všech písemnostech, které souvisejí s realizací
projektu a při všech formách jeho propagace viditelné logo HMMC odpovídající poskytnutému vzoru a
skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která byla podpořena poskytovatelem příspěvku; na vlastních
webových stránkách uvést vždy společnost HMMC jako poskytovatele příspěvku; v rámci veřejných akcí,
tiskových zpráv, výročních zpráv, tiskových konferencí uvést vždy HMMC jako poskytovatele příspěvku a
uvést logo HMMC.
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Projektová část

Popis projektu

Cíl projektu
(např. podpořit rozvoj
aktivit, uspořádat soutěž,
zabezpečit pomůcky
apod.)
-

definujte současný
stav a potřebu
jaký problém, či
nedostatek projekt řeší
na jaké aktivity projekt
navazuje

Cílová skupina
-

komu bude projekt
určen
kdo budou jeho
uživatelé
jak velká je cílová
skupina
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Účel využití poskytnutých
finančních prostředků
(např. nákup pomůcek
nebo vybavení; uspořádání
koncertu či jiné akce;
nájem prostor;
občerstvení)

Harmonogram
-

předběžné termíny
realizace projektu
(např. zahájení,
průběh, konání akce)

1)

Zapojení zaměstnanců HMMC
- jedním z cílů grantu je zapojení zaměstnanců HMMC do projektů
- uveďte osoby, které se na tomto projektu budou podílet a vysvětlete jakým způsobem (i v případě, že se
na projektu podílí pouze děti či rodinní příslušníci zaměstnanců)
Jméno, příjmení

1)
2)

ID

Oddělení

Zapojení

2)

Pouze kmenoví zaměstnanci HMMC, kteří zde pracují min. 1 rok
- aktivně se podílí na projektu
- člen organizace, spolku
- zapojení rodinných příslušníků
- pasivně (podporuje myšlenky, apod.)
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Rozpočet projektu

Celkové náklady na projekt (100 %)
Požadovaná výše dotace
(uveďte částku v Kč)
-

min. 5 000 Kč
max. 20 000 Kč
požadovaná částka musí
tvořit max. 30 %
celkových nákladů na
projekt

Podíl požadované částky na
celkových nákladech
(uveďte v %)
Poskytovatel

Částka

Předpokládané zdroje
spolufinancování:

Čestné prohlášení
Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
Tímto podpisem čestně prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti byly uvedeny pravdivě, přesně a úplně.
Také stvrzuji, že jsem nezamlčel žádné informace potřebné pro rozhodování komise o přidělení grantu.
Jsem si plně vědom všem možných následků v případě zjištění jakýchkoliv nepravdivých údajů, které by
mohly vést až k pozastavení platby či požadavku na jejich vrácení.
Místo a datum:

)

Jméno* :

Vlastnoruční podpis žadatele:

Razítko:

*) čitelně hůlkovým písmem
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