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Žádost  
O poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu 

Ústeckého kraje „Podpora mládeže“ na rok 2019 k předkládání žádostí o dotaci 

na podporu aktivit naplňujících cíle Dotačního programu MŠMT „Podpora 

mládeže na krajské úrovni“ na rok 2019 

Evidenční číslo: 

Datum doručení: 

Odbor: Školství, mládež a sport 

Právnická osoba 
Název        

Právní forma Zvolte typ žadatele IČ        

Plátce☐ / neplátce☐DPH DIČ        

Email        

Sídlo 
                     

Ulice Č. p. Č. or 

                     

Obec PSČ Okres: 

Mobil        Telefon/FAX        

Bankovní spojení žadatele – majitele účtu 
       -        / Vyberte bankovní ústav 

Předčíslí účtu  Číslo účtu  Kód banky 

Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce) 
Titul Zvolte titul Jméno       Příjmení       Titul za Zvolte titul 

Funkce        

Mobil        Telefon/FAX        

Email        

IČ        DIČ        

Plátce☐ / neplátce☐DPH 

Bankovní spojení na zřizovatele 
       -        / Vyberte bankovní ústav 

Předčíslí účtu  Číslo účtu  Kód banky 

Kontaktní osoba odpovídající za realizaci projektu (nevyplňujte, je-li shodné s osobou 
oprávněnou jednat za nebo jménem žadatele) 
Titul Zvolte titul Jméno       Příjmení       Titul za Zvolte titul 

Funkce       

Mobil       Telefon/FAX       

Email     

Pracovní skupina     

bod 15.3  příloha 3
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Adresa pro komunikaci (pokud se liší) 
Titul Zvolte titul Jméno        Příjmení         Titul za Zvolte titul 

            

Ulice Č. p. Č. or. 

            

Obec PSČ Okres: 
 

Požadovaná částka Dotace 
Částka v Kč    Klikněte sem a zadejte text.   
 

Účel, na který chce žadatel Dotaci použít – v souladu s projektem 
Název projektu   Klikněte sem a zadejte text.    

Stručný popis projektu/akce/činnosti 
Klikněte sem a zadejte text.      

Výpočet použití dotace (2x kliknětě na hodnoty pro vložení vlastních; po ukončení 
úprav zmáčkněte Esc) 

Požadovaná výše dotace (v Kč) 30 000 Kč

Vlastní zdroje předkladatele projektu: 0 Kč

Ostatní zdroje (další dotace, sponzor aj.): 0 Kč

Procentuální podíl na celkové dotaci 

nákladech projektu(nesmí být větší jak 70%):
100,00%

Celkové náklady projektu: 30 000 Kč

Zde podrobně popište využití požadované Dotace: (- k čemu budou finanční prostředky v rámci 
projektu použity) 
   Klikněte sem a zadejte text.   

Materiál - popis (např. psací potřeby, potraviny atd.):    Klikněte sem a zadejte text.     

Materiál (Kč):    Klikněte sem a zadejte text.     

Služby - popis (např. pronájem areálu, pronájem dopravy atd.):      Klikněte sem a zadejte text.   

Služby (Kč):      Klikněte sem a zadejte text.   

Cestovné - popis (např. jízdenky BUS, ČD atd.):    Klikněte sem a zadejte text.     

Cestovné (Kč):     Klikněte sem a zadejte text.    

Osobní náklady - popis(např. dohody, mzda atd.:     Klikněte sem a zadejte text.    

Osobní náklady /max. do výše spoluúčasti žadatele/ (Kč):     Klikněte sem a zadejte text.    
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Věcné dary – popis (např. poháry, medaile atd.):    Klikněte sem a zadejte text.     

Věcné dary (Kč):    Klikněte sem a zadejte text.     
 

Spolupracující instituce   Klikněte sem a zadejte text.    

 

Účel, na který chce žadatel dotaci použít 
Místo realizace   Klikněte sem a zadejte text.  

Územní působnost    Klikněte sem a zadejte text. 

Charakter projektu    Klikněte sem a zadejte text. 

Cíl projektu 
   Klikněte sem a zadejte text.   

Vymezení cílové skupiny Mládež do 30 let 

Popis výchozího stavu projektu  Klikněte sem a zadejte text.     

 

Doba, v niž má být dosaženo účelu 
Termín zahájení a ukončení 

projektu 
Od       Do       

Přesný termín plnění stěžejní akce       
 

Sledovaný záměr - Krajský úřad Ústeckého kraje pro potřeby vyhodnocení Dotačního programu bude 

sledovat následující záměr: 
počet podpořených dětí 
v projektu: 

Klikněte sem a zadejte text.   

počet podpořených 
vedoucích: 

Klikněte sem a zadejte text.    

počet podpořených 
dobrovolníků: 

Klikněte sem a zadejte text.    

 

Odůvodnění žádosti (Zdůvodnění potřeby) 
 Klikněte sem a zadejte text.     

Časový harmonogram projektu: 
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 Klikněte sem a zadejte text.     

Prohlášení 
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do Dotačního programu 
Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí a se 
zveřejněním uvedených identifikačních údajů v žádosti a výše poskytované dotace v úplném znění 
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

K žádosti připojuji tyto povinné přílohy 
1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního 

rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, 
statut, zřizovací listina), a to v kopii. 

2. Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně 
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek (podepisování 
smluv), a to v kopii. 

3. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to 
v kopii.  

Přílohy 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc před podepsáním 
Žádosti o dotaci (Obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností, spolkový rejstřík, atd.) – v úplném 
výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární zástupce vč. způsobu jednání (v jiném 
případě je nutné doložit jiné doklady dle bodů 1 – 3). 
 

4. Doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva) k číslu účtu uvedenému v žádosti o 
Dotaci, a to v kopii. 

5. Čestné prohlášení o skutečnosti, že:  

- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující,  

- nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  

- na jeho majetek nebyla nařízena exekuce, a to v originále. 

6. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin 
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý 
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby, a to v originále. 

7. Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního 
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to 
v originále. 

8. Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním 
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního 
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prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady 
dlužných závazků, a to v originále. 

9. Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. např., že 
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční 
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále. 

10. Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako 
prostředník, a to v originále. 

11. Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let za přispění Kraje 
s uvedením názvu Projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté 
dotace, a to v originále včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se tohoto projektu 
podaných Poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále. 

12. Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle zveřejněného formuláře, a to v originále. 

13. Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále. 

14. Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu, a to v originále. 

Pro přílohy 5 – 14 jsou na webových stránkách Ústeckého kraje (Dotace a granty – Školství, mládež a 
tělovýchova – „Podpora mládeže“ na rok 2019) zveřejněny formuláře. 
 

Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 15-ti dnů) oznámit poskytovateli veškeré změny údajů 
uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti. 
 
Datum:      
 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 
Podpis žadatele/osoby oprávněné jednat za nebo 

jménem žadatele (příp. též otisk razítka) 
 
 

 

 

 

 

   


