ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO PROGRAMU
PracovníKRÁLOVÉHRADECKÉHO
verze žádosti - NEODESÍLAT!
KRAJE
Název dotačního programu:

Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu - 16CRG06
Název projektu:
Žádost o dotaci na rok:

Číslo žádosti:
2016
Údaje o žadateli o dotaci

Název právnické osoby/jméno
a příjmení žadatele o dotaci:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Právní forma:
Adresa bydliště* nebo
sídlo**:

Obec:
Ulice:
PSČ:

Doručovací adresa:

Obec:
Ulice:
PSČ:

Bankovní spojení:
WWW stránky:
Kontaktní osoba:

Dobruška Prodos
Email:
Telefon:

Osoba(y) zastupující žadatele o dotaci s uvedením právního důvodu zastoupení:
Osoby s podílem v žadateli o dotaci:
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).

Osoba oprávněná k podpisu
veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace:

Email:
Telefon:

Údaje o projektu

Název projektu:
Cíl(e) projektu:

Věcný obsah projektu:

Účel, na který chce žadatel
o dotaci požadovanou
dotaci použít:
Odůvodnění žádosti o
dotaci:
Přínos realizace projektu
pro Královéhradecký kraj:
Partneři projektu:

Rozpočet
Celkové výdaje vynaložené na realizaci projektu

Celkové uznatelné výdaje vynaložené na realizaci projektu

Požadovaná výše dotace

Název položky
Celkem:
0K

Ostatní zdroje

0K

Typ výdaje

Celkový výdaj

Investiční výdaje:
Osobní výdaje:
Ostatní neinvestiční výdaje:
Vklad žadatele:
Příspěvek od obce, města, státu:
Ostatní příspěvky (dary, sponzoři, ...):
Příjmy získané při realizaci projektu:

Ostatní údaje, parametry a přílohy

Harmonogram projektu

Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Přílohy žádosti o dotaci

č.

Název přílohy

Popis přílohy žádosti o dotaci

1.

Doklad prokazující oprávněnost žadatele a předmět
činnosti
Kopie výpisu z běžného účtu
Rozpis dílčích aktivit projektu
Specifikace zájmového území dle obcí

Povinná příloha

2.
3.
4.

Povinná příloha
Povinná příloha
Povinná příloha

Požadavek na dotaci

Čestná prohlášení
Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:
1.) veškeré údaje v žádosti a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené.
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 z dotačního
fondu 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 v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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.
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