Žiadosť o poskytnutie príspevku z Fondu CEMMAC
1. Údaje o žiadateľovi
Meno žiadateľa:
Adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):
Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

2. Účel príspevku (na aký účel majú byť financie použité napr. vzdelávanie - súťaž pre žiakov 2.stupňa ALEBO
Športové aktivity detí a mládeže – detský futbalový turnaj a pod.):

3. Detail použitia príspevku (čo konkrétne sa má z príspevku financovať, napr. študijný materiál, prístupová
licencia do vzdelávacieho programu, cestovné, odmeny súťažiacim a pod.) :

4. Pre koho (Meno osoby/ osôb alebo inštitúcie napr. športovec, žiaci vo veku 8-12 rokov, škola, a pod.)

5. Čas využitia (kedy budú financie použité)

V ........................................ dňa .......................................
Podpis žiadateľa

.......................................................

Termín pre podanie žiadostí je vždy 30.6.daného roku. Komisia rozhodne o pridelení/nepridelení príspevku najneskôr 31.8.
daného roku, pričom podmienkou na poukázanie príspevku žiadateľovi je podpísanie zmluvy o spolupráci so žiadateľom a
poukázanie sumy z podielu zaplatenej dane zo strany Finančného riaditeľstva SR na konto Fondu CEMMAC.
Prostriedky fondu môžu byť použité len v súlade so Štatútom Fondu na aktivity v rámci územia SR, predovšetkým žiadateľom z bezprostredného
okolia cementárne CEMMAC, Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie, tj. z okresov v rámci Trenčianskeho kraja. Hlavné okruhu podpory Fondu:
- podpora vzdelávacích zariadení pre deti a mládež, vrátane finančného a materiálneho zabezpečenia týchto zariadení a podpora materiálnotechnickej základne školských zariadení
- podpora vzdelávacích aktivít a súťaží detí a mládeže, podpora športových a kultúrnych aktivít detí a mládeže,
- podpora občanov so zdravotným postihnutím s cieľom ich začlenenia sa do spoločnosti, podpora vzdelávania odbornej a laickej verejnosti a
podpora uvedomenia v tejto oblasti na území Slovenskej republiky,
- Podpora športových aktivít občanov všetkých vekových kategórií a podpora zariadení, umožňujúcich športové aktivity občanov,
- podpora aktivít zdravotne znevýhodnených občanov vrátane detí a mládeže,
- individuálne určená pomoc pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, v naliehavej finančnej tiesni alebo
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou alebo pri nepriaznivej životnej situácii, do ktorej sa nedostali vedome
vlastnou vinou.

