ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Název programu:

Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji - 22RRDU5

Název projektu:
Žádost o dotaci na rok:

Číslo žádosti:
2022
Údaje o žadateli

Název právnické osoby /
jméno a příjmení žadatele o
dotaci:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Právní forma:
Adresa bydliště*nebo sídlo **:
Doručovací adresa:
Bankovní spojení:
WWW stránky:
Kontaktní osoba:

VZ

Osoba(y) jednající jménem žadatele o dotaci s uvedením, zda jedná(jí) jako statuární orgán nebo na základě udělené
plné moci
Osoby, v nichž má žadatel o dotaci přímý podíl a výše tohoto podílu
* „Bydlištěm“ se rozumí ve smyslu ustanovení § 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změnou
okolností trvale.
** „Sídlem“ se rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku nebo adresa, kde právnická osoba
skutečně sídlí, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.
*** „Podílem“ se rozumí obchodní podíl definovaný v ustanovení § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Osoby oprávněné k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

O
Údaje o projektu

R

Název projektu:
Cíle projektu:
Odůvodnění žádosti, obsah
projektu a přínos pro KHK:
Partneři projektu:
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

Ostatní údaje, parametry a přílohy
RRDU51 Podpora činnosti kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů
Personální zajištění účelu
Počet členů realizačního
týmu:
Z toho dobrovolníků:
Osoba odpovědná za realizaci účelu
Jméno a příjmení:
Mobil:
Email:
Členská základna žadatele
Do 18 let:
18 - 26 let:
Dospělí:
Charakteristika předchozí činnosti žadatele vztahující se k účelu

VZOR neslouží k podání žádosti - NEVYPLŇOVAT!
strana 1 / 8

Vyberte, které aktivity jsou
zahrnuté do projektu:
Místo realizace
Město:
PSČ:
ORP:
RRDU52 Podpora všeobecné sportovní činnosti členů sboru dobrovolných hasičů
Personální zajištění účelu
Počet členů realizačního
týmu:
Z toho počet dobrovolníků:
Osoba odpovědná za realizaci účelu
Jméno a příjmení:
Mobil:
Email:

Popis systému soutěže a
zařazení akce (akcí) z
projektu v ní:
Místo realizace
Ulice:
Město:
PSČ:
ORP:

Popis realizace a rozpis aktivit účelu

O

VZ

Cílové skupiny (pouze sportovci)
Celkem sportovců:
Z toho handicapovaní počet:
Zapojení veřejnosti do
projektu:
Projekt pouze pro uzavřenou
cílovou skupinu:
Specifické údaje

R

RRDU53 Zajištění akcí k významným výročím založení SDH (výročí s 5 nebo 0 na konci) a akce či aktivity spojené se
získáním či pořízením hasičských praporů
Personální zajištění projektu
Počet členů realizačního
týmu:
Z toho dobrovolníků:
Vedoucí projektu
Jméno a příjmení:
Mobil:
Email:

Charakteristika předchozí činnosti žadatele vztahující se k účelu
Členská základna
Do 18 let:
18 - 26 let:
Dospělí:
Cílové skupiny, které objekt nebo vybavení využívají
Skupiny a počty účastníků:
Specifické údaje
Rok založení SDH:
Výročí (let od založení SDH):
Určení požadované dotace:
Název akce:
Adresa konání akce (ulice, č.
popisné):
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Popis akce:
Předpokládaný počet
účastníků z řad SDH:
Předpokládaný počet
účastníků - diváci a další
mimo SDH:
Místo realizace
Ulice:
Město:
PSČ:
ORP:
RRDU54 Věcné vybavení, opravy a revize požární techniky
Personální zajištění projektu
Počet členů realizačního
týmu:
Z toho dobrovolníků:
Vedoucí projektu
Jméno a příjmení:
Mobil:
Email:
Charakteristika předchozí činnosti žadatele vztahující se k účelu

VZ

Členská základna
Do 18 let:
18 - 26 let:
Dospělí:

Cílové skupiny, které objekt nebo vybavení využívají
Skupiny a počty účastníků:

RRDU55 OSH KHK - Podpora všeobecné činnosti
Personální zajištění účelu
Počet členů realizačního
týmu:
Z toho počet dobrovolníků:

R

Místo realizace
Ulice:
Město:
PSČ:
ORP:

O

Specifické údaje
Využití objektu nebo
vybavení:
Název objektu:
Adresa objektu (ulice, č.
popisné):
Obec , katastrální území:

Osoba odpovědná za realizaci účelu
Jméno a příjmení:
Mobil:
Email:
Cílové skupiny (pouze sportovci)
Celkem sportovců:
Z toho handicapovaní počet:
Zapojení veřejnosti do
projektu:
Projekt pouze pro uzavřenou
cílovou skupinu:
Specifické údaje
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Popis systému soutěže a
zařazení akce (akcí) z
projektu v ní:
Místo realizace
Ulice:
Město:
PSČ:
ORP:
Popis realizace a rozpis aktivit účelu

RRDU56 KSH KHK - Podpora všeobecné činnosti (na základě uzavřeného Memorandia o partnerství a spolupráci)
Personální zajištění účelu
Počet členů realizačního
týmu:
Z toho počet dobrovolníků:
Osoba odpovědná za realizaci účelu
Jméno a příjmení:
Mobil:
Email:

Popis systému soutěže a
zařazení akce (akcí) z
projektu v ní:
Místo realizace
Ulice:
Město:
PSČ:
ORP:

Popis realizace a rozpis aktivit účelu

R

O

VZ

Cílové skupiny (pouze sportovci)
Celkem sportovců:
Z toho handicapovaní počet:
Zapojení veřejnosti do
projektu:
Projekt pouze pro uzavřenou
cílovou skupinu:
Specifické údaje

Rozpočet

Rozpočet - RRDU51 Podpora činnosti kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů
Neinvestiční výdaje
Celkem:
Dotace:
Položky:
Přehled financování realizace účelu
Celkové uznatelné výdaje
účelu:
Celková požadovaná dotace
na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových
výdajů účelu:
Investiční výdaje:
Neinvestiční výdaje:
Rozpočet - RRDU52 Podpora všeobecné sportovní činnosti členů sboru dobrovolných hasičů
Neinvestiční výdaje
Celkem:
Dotace:
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Položky:
Přehled financování realizace účelu
Celkové uznatelné výdaje
účelu:
Celková požadovaná dotace
na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových
výdajů účelu:
Investiční výdaje:
Neinvestiční výdaje:
Rozpočet - RRDU53 Zajištění akcí k významným výročím založení SDH (výročí s 5 nebo 0 na konci) a akce či aktivity
spojené se získáním či pořízením hasičských praporů
Neinvestiční výdaje
Celkem:
Dotace:
Položky:

VZ

Přehled financování realizace účelu
Celkové uznatelné výdaje
účelu:
Celková požadovaná dotace
na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových
výdajů účelu:
Investiční výdaje:
Neinvestiční výdaje:

Rozpočet - RRDU54 Věcné vybavení, opravy a revize požární techniky
Investiční výdaje
Celkem:
Dotace:
Položky:

R

Přehled financování realizace účelu
Celkové uznatelné výdaje
účelu:
Celková požadovaná dotace
na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových
výdajů účelu:
Investiční výdaje:
Neinvestiční výdaje:

O

Neinvestiční výdaje
Celkem:
Dotace:
Položky:

Rozpočet - RRDU55 OSH KHK - Podpora všeobecné činnosti
Neinvestiční výdaje
Celkem:
Dotace:
Položky:
Přehled financování realizace účelu
Celkové uznatelné výdaje
účelu:
Celková požadovaná dotace
na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových
výdajů účelu:
Investiční výdaje:
Neinvestiční výdaje:
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Rozpočet - RRDU56 KSH KHK - Podpora všeobecné činnosti (na základě uzavřeného Memorandia o partnerství a
spolupráci)
Neinvestiční výdaje
Celkem:
Dotace:
Položky:
Přehled financování realizace účelu
Celkové uznatelné výdaje
účelu:
Celková požadovaná dotace
na účel:
Celkové vlastní výdaje účelu:
Procento dotace z celkových
výdajů účelu:
Investiční výdaje:
Neinvestiční výdaje:
Přehled financování realizace žádosti
Účel

Celkové
výdaje

Požadovaná
dotace

Vklad
žadatele

VZ

RRDU51 Podpora činnosti kolektivu
mladých hasičů sboru dobrovolných
hasičů

RRDU52 Podpora všeobecné sportovní
činnosti členů sboru dobrovolných
hasičů

RRDU53 Zajištění akcí k významným
výročím založení SDH (výročí s 5 nebo
0 na konci) a akce či aktivity spojené se
získáním či pořízením hasičských
praporů

RRDU55 OSH KHK - Podpora
všeobecné činnosti

Celkem
Typy výdajů požadované dotace

R

RRDU56 KSH KHK - Podpora
všeobecné činnosti (na základě
uzavřeného Memorandia o partnerství a
spolupráci)

O

RRDU54 Věcné vybavení, opravy a
revize požární techniky
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Procento
požadované
dotace
z celk.výdajů

Účel

Investiční výdaje

Neinvestiční
výdaje

Celková požadovaná
dotace

RRDU51 Podpora činnosti kolektivu
mladých hasičů sboru dobrovolných
hasičů
RRDU52 Podpora všeobecné sportovní
činnosti členů sboru dobrovolných
hasičů
RRDU53 Zajištění akcí k významným
výročím založení SDH (výročí s 5 nebo
0 na konci) a akce či aktivity spojené se
získáním či pořízením hasičských
praporů
RRDU54 Věcné vybavení, opravy a
revize požární techniky
RRDU55 OSH KHK - Podpora
všeobecné činnosti
RRDU56 KSH KHK - Podpora
všeobecné činnosti (na základě
uzavřeného Memorandia o partnerství a
spolupráci)
Celkem

VZ

Přílohy žádosti o dotaci

č.
1.
2.

Název přílohy
Kopie výpisu z bankovního účtu
Úplný výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby

Popis přílohy žádosti o dotaci
Povinná příloha
Povinná příloha

Účel

Čestné prohlášení

O

Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

1. veškeré údaje v žádosti o dotaci a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené,

R

2. všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) jsou ke dni podání
této žádosti o dotaci aktuální,
3. byl seznámen s podmínkami daného dotačního programu i s aktuálním zněním Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu
Královéhradeckého kraje (dále jen „zásady“) a bere obsah těchto dokumentů na vědomí,
4. splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu Královéhradeckého kraje stanovené daným
dotačním programem a zásadami,
5. není v úpadku nebo likvidaci, nebyla na něho uvalena nucená správa, neuzavřel dohodu o vyrovnání s věřiteli, nebyl mu uložen zákaz
činnosti ani se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky,
6. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, uvalení nucené správy, nebyl
podán návrh na vyrovnání s věřiteli ani se nenachází v podobné situaci vyplývající s příslušných právních předpisů České republiky,
7. vůči němu není evidován:
a. nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ani na příslušném penále, na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, ani na příslušném penále,
b. nedoplatek na dani, ani na příslušném penále,
8. nemá nevyrovnané závazky vůči Královéhradeckému kraji po termínu jejich plnění,
9. plní povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů České republiky,
10. právnická osoba - proti statutárnímu zástupci žadatele o dotaci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, statutu organizace
či podobného dokumentu vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli)
odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci nebo pro trestný čin hospodářský
nebo trestný čin proti majetku,
11. fyzická osoba - proti žadateli o dotaci není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková
podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele o dotaci, v souvislosti, s kterým žádá o dotaci nebo pro trestný čin hospodářský nebo
trestný čin proti majetku.
Žadatel o dotaci tímto poskytuje Královéhradeckému kraji údaje uvedené v této žádosti o dotaci k jejich zpracování za účelem administrace
předmětné žádosti o dotaci Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, a to ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.
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Žadatel o dotaci tímto dává souhlas se zveřejněním svého názvu a sídla/jména, příjmení a bydliště, názvu projektu, účelu, na který chce
žadatel o dotaci požadovanou dotaci použít, i výše případně poskytnuté dotace na internetových stránkách Královehradeckého kraje.

V
Dne

podpis osoby oprávněné k podpisu

R

O

VZ
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