
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE GRANTU 

od Komunitnej nadácie Liptov
  

vyplní KNL:

             číslo projektu – vyplní KNL

schválený dňa: 1. platba: 1. správa:

zmluva dňa: 2. platba: 2.správa:

 Základné údaje o predkladateľovi projektu

A.  ak je predkladateľom jednotlivec, uveďte:

Meno a priezvisko žiadateľa  Číslo OP  

Adresa  Tel., e-mail  

Číslo účtu  

(presný názov banky, jej kód a číslo účtu)

Mená ďalších dvoch spolupracujúcich partnerov

Meno a priezvisko  Číslo OP   

Adresa  

Tel., e-mail  Podpis ............................................

Meno a priezvisko  Číslo OP   

Adresa  

Tel., e-mail  Podpis ............................................

B.  ak je predkladateľom organizácia, uveďte:

Názov organizácie  
IČO 
organizácie  

Tel., e-mail  DIČ 
organizácie  

Adresa  

Štatutárny zástupca organizácie  Podpis ............................................

Osoba zodpovedná za projekt  Číslo OP  

Tel., e-mail  

Číslo účtu  
(presný názov banky, jej kód a číslo účtu)



Vyplnením  formulára  „Žiadosť  o poskytnutie  grantu“  dávam  dobrovoľný  súhlas  na  spracovanie
uvedených osobných údajov. Súhlas dávam podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25. 5. 2018 (ďalej len: „zákon o ochrane osobných
údajov“) a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a správne a potvrdzujem, že ani ja, ani žiadny člen 
rodiny, nebude mať osobný profit z poskytnutého grantu . Tento formulár podpisujem slobodne a vážne. 

.............................................................. ..............................................................
Osoba zodpovedná za projekt             Dátum

Názov projektu  

(vystihujúci podstatu zamerania projektu)

Výška požadovaného daru od KNL  Začiatok 
projektu  

Celkové náklady na projekt  Ukončenie 
projektu  

 Základné údaje o projekte

Opis projektu: informácie popisujúce najpodstatnejšie informácie o projekte – POVINNÉ!!! (projekt je treba písať v tretej osobe)
(čo má obsahovať opis projektu) kto je žiadateľ, kde sa projekt bude realizovať, komu bude slúžiť, celkový prínos pre komunitu 
a cieľovú skupinu

Iná finančná spoluúčasť, iné finančné dary



Iná nefinančná spoluúčasť, iné nefinančné dary

S kým počítate pri realizácii projektu (účastníci projektu)

Kde sa bude projekt realizovať a komu bude slúžiť (cieľová skupina)

Čo vás motivovalo k predloženiu projektu a k jeho realizácii? 

Podľa čoho budete vedieť, že Váš projekt bol úspešný?



Máte už skúsenosti s prihlasovaním alebo realizáciou projektu, na ktorý Vám dala inštitúcia grant. Ak áno, uveďte príklad.

Žiadali ste už niekedy podporu od Komunitnej nadácie Liptov prípadne od Fondu rozvoja Liptova n. o. ?

 Nie
 Áno  - podporený

- nepodporený

 Opis projektu (popis aktivít, zámeru, čo projekt rieši a definícia hlavných cieľov)

Opis projektu vypracujte na základe týchto bodov (max. 3 strany) a spolu s vyplneným formulárom doručte do kancelárie KNL 
(poštou prípadne osobne). Pred predložením projektu je potrebné projekt konzultovať s pracovníkmi Komunitnej nadácie Liptov.  

1. Stručná charakteristika predkladateľa (pri jednotlivcoch životopis, pri organizáciách – profil organizácie).

2. Opíšte východziu situáciu, respektíve problém pred začatím projektu – prečo ste sa rozhodli ho riešiť.

3. Popíšte ciele projektu  - čo plánujete projektom dosiahnuť a ako.

4. Opíšte konkrétne aktivity projektu  a ich časový harmonogram.

5. Cieľová skupina projektu.

6. Rozpočet projektu podľa vzoru (tabuľka na konci formuláru).

7. Povinnými prílohami projektu:  

 neformálny životopis – pri jednotlivcoch,
 stručná charakteristika organizácie – keď je žiadateľom organizácia,
 kópia zriaďovacej listiny,
 ak je nevyhnutné, žiadosť musí obsahovať stavebné povolenie.

   

Názov položky

Náklady

Celkové Žiadané od
KNL

Iné zdroje
(vlastný
vklad)

Od koho

S P O L U
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