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1. Orel župa ………………………………………………..…………………………………….. 

 

2. Údaje o programu a projektu, na který je žádána státní dotace 

2.1. Přesný název programu (nehodící se škrtněte) 

Program III – Všeobecná sportovní činnost 
1. Sport pro všechny 

a) pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 – 18 let, otevřené 
sportovní akce, včetně jednorázových kampaní, pohybové aktivity občanů starších 60 let, 

b) vzdělávání dobrovolných pracovníků občanských sdružení v oblasti sportu pro všechny, 
mimo trenérů a rozhodčích sportovních svazů, 

c) významné mezinárodní akce v oblasti sportu pro všechny 
 
Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení 
1. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních 
právních předpisů nebo dlouhodobém nájmu NNO. 
2. Podpora udržování technických prostředků, strojů a zařízení sloužících ke sportovní činnosti ve 
vlastnictví, nebo dlouhodobém nájmu NNO. 
3. Podpora udržování a provozování sportovních zařízení sloužících přípravě reprezentantů a 
sportovních talentů ve vlastnictví, výpůjčce, dle zvláštních právních předpisů nebo dlouhodobém 
nájmu NNO. 

 

3. Přesný název projektu…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………..……….……………………….……………………… 

4. Doba realizace projektu:   od:……………………..  do: ………………….. 
 

5. Byl projekt dotován ze státního rozpočtu, prostřednictvím ústředí-župy Orla již v roce 2010? 

 NE*   *nehodící se škrtněte 

 ANO*, ze kterého programu (např. V/1) …………………………………..……………   

v jaké výši ……………….......…………. stav realizace ………………………………..      

6. Ekonomika projektu (v Kč):  

6.1. Celkové náklady…………………………………… 

6.2. Požadovaná výše dotace …………………………………… výše dotace v % ……………………………… 

z toho: 
6.2.1. mzdy   …………………………………… 

6.2.2. služby   …………………………………… 

6.2.3. materiál  …………………………………… 
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6.3. Celkový objem jiných zdrojů: …………………………………………. 

6.3.1. Financování z jiných státních zdrojů? Z jakých:……….……………………………………….……………… 

6.3.2. Financování z jiných zdrojů? Z jakých:……….………………………………….………………………………… 

7. U projektu IV. 

7.1. Typ vlastnictví: ………………………………………………………………………………... 

 

7.2. Doba dlouhodobého pronájmu do: ……………  platnost od:…………………………………… 

 

8. Základní idea a stručný obsah projektu (zdůvodněný a předpokládaný přínos projektu pro 

příslušnou cílovou skupinu): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Předpokládaný počet účastníků projektu:………………………………. 

9. Rozpočet (rozepsat v položkách): 

 

 

 

 

 

10. Realizátor projektu (gestor župy) 

Jméno, titul, funkce  ………………………………………………………………………. 

Telefon   ……………………………………..   e-mail …………….……………………….. 

Orelská jednota potvrzuje, že projekt schválila a doporučila k předložení do dotačního programu 

orelské župy. 

 

Datum: ……………………..                                                                                   

   

Zpracoval:……………………………………..….   ……………………………………..….                                 
   jméno, podpis     jméno, podpis statutárního zástupce župy 

razítko župy 


