
 
Žádost o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu Ústeckého kraje 
 

1. Identifikace žadatele 
Žadatel je:  právnická osoba  fyzická osoba 

Název (právnická osoba) 
Jméno a příjmení (fyzická osoba) 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 

IČO (právnická osoba) 
Rodné číslo (fyzická osoba) 

75082136 

Adresa Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 

Statutární zástupce právnické 
osoby 

Bc. Pavel Csonka 

Bankovní účet žadatele 4361022/0800 

Telefon 475 240 600 

E-mail pavel.csonka@nuts2severozapad.cz 

Další část identifikace vyplní pouze právnická osoba 
Osoby zastupující právnickou 
osobu s uvedením právního 
důvodu zastoupení 

Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 

Osoby s podílem v této právnické 
osobě 

--- 

Osoby, v nichž má přímý podíl a 
výše tohoto podílu 

--- 

 
2. Obsah žádosti 

Požadovaná částka v Kč 533.000,- Kč 

Účel dotace 

Účelem dotace je poskytnutí finančních prostředků na krytí 
výdajů na činnost RR SZ, tj. na výdaje uvedené v § 16c 
písm. b) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, v platném znění. Jedná se o výdaje na vlastní 
činnost, které nelze nárokovat v rámci dotace od 
Ministerstva pro místní rozvoj, tj. na nezpůsobilé výdaje. 

Doba dosažení účelu dotace Rok 2020 

Odůvodnění žádosti 

Žádáme o dotaci v souladu s § 16b odst. písm. c) zákona  
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném 
znění. RR SZ je ve fázi uzavírání programu ROP 
Severozápad. Provádí kontroly projektů v udržitelnosti, 
které byly realizovány v Ústeckém a Karlovarském kraji. 
Pro zajištění úspěšného uzavření programu je nutné pokrýt 
i nezpůsobilé výdaje související s činností RR SZ.  

Počet příloh 1 

Seznam příloh Specifikace výdajů 
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Čestné prohlášení 

Žadatel o příspěvek prohlašuje, že: 
 

1. Všechny údaje jsou pravdivé. 
2. U něj neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že 

nebylo rozhodnuto o jeho úpadku. 
3. Nemá splatný dluh a má vyrovnány veškeré závazky vůči poskytovateli. 
4. Nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin. 

 
Místo a datum vyhotovení 
žádosti 

Ústí nad Labem 10. 9. 2019 

Podpis žadatele 
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