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ÚDAJE O ŽADATELI  

Název/Jméno:  

Adresa sídla:  

Adresa kanceláře:  

Korespondenční adresa:  

IČO:  Plátce DPH: ANO / NE (nehodící se škrtněte)  

Název banky:  Číslo účtu:  

Registrace MAS (rok):  SCLLD – datum schválení:  

Počet obyvatel MAS na území Ústeckého kraje k 31. 12. předchozího kalendářního roku:  

OSOBA ZASTUPUJÍCÍ PRÁVNICKOU OSOBU – STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE  

Titul, jméno, příjmení:  Funkce:  

Telefon:   E-mail:  

ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI – KONTAKTNÍ OSOBA  

Titul, jméno, příjmení:  

Telefon:  Email:  

  

PROJEKT PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA NA VENKOVĚ  

Datum zahájení projektu:  Datum ukončení projektu:  

Celkové náklady projektu (Kč):  Požadovaná dotace (Kč):  

Předpokládaný počet podpořených projektů dle podporovaných aktivit (kvalifikovaný odhad):  

  

Popis individuální výzvy a způsob hodnocení došlých žádostí, příp. text a podmínky individuální výzvy  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Územní vymezení individuální výzvy – charakteristika území  
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Jmenný seznam obcí / počet obyvatel k 31. 12 předchozího roku (řazeno abecedně)  
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Žadatel prohlašuje a zavazuje se, že ke dni podání žádosti:  

1. Je MAS s právní subjektivitou (ve znění pozdějších předpisů o.p.s. podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech; spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník) a jako žadatel nebo jeho statutární zástupce (statutárním zástupcům žadatele, pokud z příslušného 
zákona, statutů organizace apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) nebyl/i pravomocně odsouzen/i pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo 
trestný čin proti majetku;  

2. Má sídlo nebo kancelář na území Ústeckého kraje;  

3. Má zpracovanou a platnou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a prověří, že projekty podpořené v 
rámci individuální výzvy budou v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro místo realizace 
projektu a nejsou v rozporu s cíli Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027;  

4. V době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené 
vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon 
rozhodnutí, není v úpadku či v likvidaci;  

5. Nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého kraje a ke dni podání žádosti má řádně vypořádané 
veškeré závazky vůči Ústeckému kraji, vůči jiným územním samosprávným celkům, vůči státním subjektům (finančním 
úřadům, České správě sociálního zabezpečení, apod.);  

6. Zabezpečí vyhlášení individuální výzvy ve svém území, příjem dílčích projektů/žádostí, administraci žádostí, hodnocení 

žádostí, financování projektů;  

7. Zabezpečí účelnost, efektivnost a zrealizování projektu (účelnost projektu bude posuzována z hlediska přínosu projektu v 

daném území) a projekty předpokládané výběrem pro podporu v rámci individuální výzvy vyhovují zásadám efektivnosti, 

účelnosti a hospodárnosti;  

8. Bude spolupracovat a informovat Poskytovatele dotace a v případě poskytnutí dotace bude postupovat podle platného 

znění ”Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem” a dle uzavřené Smlouvy. 

9. Použije dotace v území MAS v souvislosti s projekty podpořenými v rámci individuální výzvy, kde uplatňované 

náklady/výdaje vzniknou příjemcům v přímé souvislosti s realizací projektů ve schváleném období realizace;  uplatňované 

náklady budou uhrazeny do konce realizace projektů; uplatňované náklady/výdaje budou skutečně vynaloženy a zachyceny 

v účetnictví, na účetních dokladech, v případě, že je příjemce povinen vést účetnictví dle platných předpisů, je 

identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady. 

10. Údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.  

  

 Žádost odpovídá Zásadám pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem.  

Žadatel souhlasí se zařazením do databáze Poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů o sobě (jako žadateli) a o výš i 

poskytnuté dotace na webových stránkách Poskytovatele, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zpracováním osobních údajů včetně souhlasu s pořízením a použitím fotografií v rámci 

realizace projektů podpořených v rámci Programu.  

Místo:  

Datum:                                                                                                               

Podpis kontaktní osoby:  

Podpis statutárního zástupce:  

Razítko:                                      
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K vyplněnému formuláři žádosti přiloží žadatel:  

1. U právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z 

registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací 

listina), a to v běžné kopii;  

2. Doklady o ustanovení statutárního zástupce právnické osoby (např. volba, jmenování), současně s dokladem osvědčujícím 

jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v běžné kopii;  

3. Je-li žadatel o dotaci právnickou osobou a z povinných příloh žádosti dle bodu 1 a 2 to jednoznačně nevyplývá, dokládá v 

běžné kopii: 

- informace o identifikaci osob jednajících jménem žadatele s uvedením, zda tyto jednají jako jeho statutární orgán nebo 

zda tyto osoby jednají na základě udělené plné moci, 

- údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného 

výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující 

osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď 

výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence 

neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží 

doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné 

obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská 

smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy, 

- informace o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

4. Doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to v běžné kopii;  

5. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v běžné kopii. 

6. Listy ze SCLLD, kde jsou tematicky uvedeny projekty navazující na individuální výzvu (musí být v kopii vyznačeno), a to v 

běžné kopii. 

  

  

 

  


