Projekt pro přidělení finančních prostředků
z rozpočtu AMG na rok 20..
1. Název projektu:

2. Předkladatel projektu (Komise nebo člen AMG):
Název:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
3. Řádný člen AMG (instituce) zodpovědný za realizaci a celkové vyúčtování projektu (pokud je
předkladatelem Komise AMG – ! ta nemá v rámci AMG právní subjektivitu !):
Název:
Adresa:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
4. Obsah a cíl projektu:

5. Popis problematiky projektu:

6. Termín zahájení projektu:
6a. Termín ukončení projektu:
7. Celkové náklady na realizaci projektu:

8. Jakou částkou se podílí předkladatel a ostatní účastníci projektu:
9. Rozbor předpokládaného užití příspěvku AMG:
10. Výše finančních prostředků požadovaných na AMG:
V

dne

Zpracoval:

Čestné prohlášení
(pokud je předkladatelem projektu Komise AMG, která nemá dle Stanov AMG právní subjektivitu)
Název instituce:
Adresa, sídlo:
IČ, DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zastoupená (statutární
orgán, jiná pověřená
osoba):
•
prohlašuje, že

•
•

•

V

dne

na projektu (název projektu) ........................................
spolupracuje s Komisí AMG (název komise) ................................,
která předkládá Exekutivě AMG a Senátu AMG k projednání
žádost o přidělení finančních prostředků z rozpočtu AMG na realizaci
výše uvedeného projektu v roce 20..;
v případě schválení projektu příslušnými Orgány AMG a přidělení
příspěvku z rozpočtu AMG na jeho realizaci souhlasí s vyúčtováním
finančního příspěvku až do poskytnuté výše;
předloží Sekretariátu AMG řádné vyúčtování nákladů spojených
s realizací projektu ve stanoveném termínu a rozsahu (do 30-ti dnů
po skončení akce, nejpozději však do 15. prosince 20.. dle § 5.2.4.
Jednacího řádu AMG; součástí vyúčtování bude závěrečná zpráva
se zhodnocením projektu, celkové vyúčtování projektu s rozkladem
použití příspěvku AMG včetně kopií prvotních dokladů až do výše
přiděleného příspěvku);
bere na vědomí povinnost příjemce příspěvku uvádět na všech
materiálech souvisejících s realizací projektu, že byl uskutečněn ve
spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a za
finanční podpory Ministerstva kultury.
Razítko a podpis oprávněné osoby:

