
FOND ÚSTECKÉHO KRAJE – INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Žadatel - identifikační údaje

Název projektu: Pomoc Ukrajině III. - tlumočníci KACPU

Název právnické osoby: Ústecká komunitní nadace

Pravní forma: Nadace (117) IČ: 44552254

Plátce DPH: ○  ANO ◉  NE Používané účetní období: Kalendářní rok

Kontaktní údaje

Obec: Ústí nad Labem – 40002 Ulice: Karla IV. č.p.: 400 č.o.: 11

Odpovědné osoby

Osoba zastupující právnickou osobu:

Jméno a příjmení: Luděk Masopust Funkce: předseda správní rady

Telefon: 604828302 E-mail: katka@komunitninnadace.cz

Právní důvod zastoupení 
(Jmenování nebo volba příslušným orgánem):

dle statutu nadace

Osoba odpovědná za zpracování žádosti:

Jméno a příjmení: Kateřina Valešová Funkce: ředitelka

Telefon: 604828302 E-mail: katka@komunitninadace.cz

Informace o projektu

Popis projektu (Účel projektu):

�Projekt slouží k�zajištění pomoci lidem, kteří uprchli z�Ukrajiny z�důvodu válečného konfliktu. Konkrétně se bude 
jednat o zajištění tlumočníků do Krizového asistenčního centra pomoci Ukrajině v�Ústí nad Labem, které funguje od 
března roku 2022. 

Odůvodnění projektu (Výchozí situace vedoucí k podání žádosti):

Na počátku březnu 2022 bylo zřízeno v Ústí nad Labem, Hoření ulici Krizové asistenční centrum pomoci Ukrajině 
(KACPU). S jeho zřízením vznikla potřeba tlumočníků. Díky vlně solidarity se podařilo vytvořit v průběhu března tým 
dobrovolníků - tlumočníků, kteří pomáhali příchozím uprchlíkům s komunikací. Po měsíci, kdy se celý proces pomoci 
dostal do zaběhnutých kolejí a vlna solidarity opadla, byl vytvořen tým cca 50 tlumočníků, kteří v první vlně 
fungovali na dobrovolnické bázi a prokázali svou spolehlivost a profesionální přístup. Těm byla přednostně 
nabídnuta možnost přejít z dobrovolnického režimu do pracovně právního vztahu. V dubnu a květnu se podílelo na 
zajištění tluumočení v KACPU 39 tlumočníků, kteří se staly pravou rukou jak IZS, tak dobrovolníkům či úředníkům 
KACPU.

Výstupy projektu (Uveďte konkrétní a pokud možno kvantifikované výstupy projektu) :
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Úhrada nákladů za tlumočení za měsíce květen až srpen 2022. S tlumočníky budou uzavřeny dohody o provedení 
práce či dohody o provedení činnosti případně budou propláceny faktury za tlumočení a to vše dle schválených 
výkazů práce.

Datum konání akce/akcí Termín finančního ukončení projektu

od: do:
Místo konání akce
(Město/obec/mikroregion):

(Proplacení všech faktur a účetních 
dokladů, kolaudace atd.):

1.5.2022 31.8.2022 Ústí nad Labem 31.10.2022

Nákladový rozpočet projektu a specifikace využití poskytnutého příspěvku   
(plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH)

□  INVESTIČNÍ ⊠  NEINVESTIČNÍ

NEINVESTIČNÍ ČÁST

Položka Částka (v Kč) Z toho dotace (v Kč)

1) Osobní náklady 
(např. mzdy, odměny z dohod, zákonné odvody):

administrace mezd ředitelka a asistentka nadace 100 000,00 100 000,00

DPP a DPČ tlumočníci 1 126 000,00 1 126 000,00

Celkem (Osobní náklady) 1 226 000,00 1 226 000,00

2) Ostatní náklady (např. materiál, služby, cestovné):

�zpracování mezd externí účetní firma 24 000,00 24 000,00

koordinátor tlumočníků 60 000,00 60 000,00

tlumočení faktury 490 000,00 490 000,00

Celkem (Ostatní náklady) 574 000,00 574 000,00

Celkem  1 800 000,00 1 800 000,00

SOUČET (INVESTIČNÍ + NEINVESTIČNÍ ČÁST v Kč): 1 800 000,00 1 800 000,00

Celkové náklady: Požadovaná částka: Závazný ukazatel: Osobní náklady:

1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 100,00 % 68,11 %

Soupis projektů realizovaných s přispěním Ústeckého kraje v průběhu předchozích 3 let

Název akce/činnosti Datum (rok) Poskytnutá dotace (v Kč)

Pomoc Ukrajině - zajistění tlumočníků KACPU 2022 200 000,00

Pomoc Ukrajině II. - zajistění tlumočníků KACPU 2022 400 000,00

Povinné přílohy
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Příloha č. 1 – Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře malého rozsahu („de minimis“) a o přijatých 
podporách de minimis z jiného členského státu EU v rozhodném období

◉

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení ◉

Příloha č. 3 - Kopie smlouvy o vedení běžného bankovního účtu ◉

Příloha č. 4 - Kopie dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, který je oprávněn jednat 
jménem subjektu navenek a dále pak kopii vyhotovení stanov, na nichž je vyznačen den registrace

◉

Příloha č. 5 - Prohlášení právnické osoby k vlastnické struktuře ◉

Příloha č. 6 - Výpis z evidence skutečných majitelů ◉

Další přílohy vyžádané správcem Fondu Ústeckého kraje ○

Prohlášení a podpis

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé, žadatel nečerpá a ani nežádá o finanční 
prostředky na totožný projekt z jiných finančních zdrojů Ústeckého kraje a žadatel se seznámil s podmínkami 
poskytnutí dotace včetně podmínek publicity a použití logomanuálu.

V .......................... dne ..........................           

(razítko a podpis)
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