
Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 932 ze dne 4. 6. 2013

Žadatel:

(doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku či jiného příslušného registru)

Název právnické osoby/ jméno a příjmení fyzické osoby:

IČO/ rodné číslo v případě, že se jedná o fyzickou osobu:

Bankovní spojení na žadatele – číslo účtu:

Sídlo/bydliště :

E-mail :

Telefonní kontakt:

Osoba oprávněná jednat za žadatele:

Název právnické osoby/ jméno a příjmení fyzické osoby:

IČO/ rodné číslo v případě, že se jedná o fyzickou osobu:

Bankovní spojení na žadatele – číslo účtu:

Sídlo/bydliště :

E-mail :

Telefonní kontakt:

Projekt/Akce:

Žádost o poskytnutí grantu hlavního města Prahy v oblasti podpory odstraňování 
bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013

(doložit aktuálním výpisem  z obchodního rejstříku či jiného  příslušného registru, příp. plnou 
mocí)

Stručný popis projektu/akce (lze přiložit samostatnou přílohu) včetně popisu celkové využitelnosti 
objektu pro zdravotně postižené a rodiny s kočárky (žadatel např. uvede, zda je v objektu 
k dispozici WC uzpůsobené potřebám zdravotně postižených, přebalovací pult apod.) :



Celkové předpokládané výdaje (náklady) projektu/akce :

Celková požadovaná výše podpory (grantu) projektu/akce :

………………………….
podpis žadatele

Přílohy :

Je-li žadatelem fyzická osoba, v žádosti o grant svým podpisem souhlasí se zpracováním svých 
osobních údajů - jména, příjmení, rodného čísla a místa trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) 
ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních 
údajů na tiskových materiálech hlavního města Prahy určených k projednávání Radou hlavního 
města Prahy nebo Zastupitelstvem hlavního města Prahy, jakožto i na internetových stránkách 
hlavního města Prahy, a to po dobu nezbytnou k realizaci grantového řízení hlavního města Prahy a 
dále po dobu, po kterou je hlavní město Praha povinno, podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce grantu zpracovávat/archivovat.

Žadatel prohlašuje, že nemá závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k hlavnímu městu Praha, ke
státnímu rozpočtu, ke státním fondům, finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, orgánům
sociálního zabezpečení nebo rozpočtu jiného územního samosprávného celku a není v likvidaci a
vůči jeho majetku neprobíhá nebo neproběhlo v posledních 3 letech insolvenční řízení.

Žadatel prohlašuje, že se seznámil se „Zásadami pro poskytnutí grantu hlavního města Prahy 
v oblasti podpory odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013“, souhlasí s nimi a 
zavazuje se je dodržovat.
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