
Moravskoslezský kraj
28. října 117
70218 Ostrava

PID žádosti

Ž Á D O S T

O  POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

OBECNÁ ČÁST

Evidenční číslo:Dotace pro rok: 2022

Název projektu:

1

Odvětví:

Dotační program: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách
2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025

Cestovní ruch

Název: IČO: DIČ:

Žadatel:

č. orientačníobec:

telefon:

e-mail:

ulice: č. popisné

fax:

webová stránka:

Sídlo žadatele:

okres: PSČ:

ID datové schránky:

0Právní forma žadatele:

Titul: Jméno Příjmení:

Zástupce žadatele:

Funkce a právní důvod zastoupení:

Bankovní spojení
Číslo účtu žadatele: Kód banky:

Název banky:

Bankovní spojení zřizovatele

Číslo účtu zřizovatele: Kód banky:

Název banky:

Název zřizovatele: IČ:



Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl: Ano Ne

IČO Název/obchodní firma:

… 0,00 %

2

Název projektu

PROJEKTOVÁ ČÁST

Osoby s podílem v žadateli: Ano Ne

IČO/datum narození Název/obchodní firma/jméno,
příjmení a bydliště

Výše… 0,00 %

Termín ukončení projektu:Termín zahájení projektu:

Účel projektu:

Stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů):



Počet a kvalifikační předpoklady

Počet a kvalifikační předpoklady
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Odůvodnění žádosti(účel realizace projektu, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a poskytovatele):

Místo realizace:

Územní působnost projektu:

Webové stránky žadatele:

Navrhovaný postup realizace projektu:

0Celkový počet vlastních pracovníků zajišťujících realizaci projektu:

0Celkový počet dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci projektu:

0Celkový počet externích pracovníků zajišťujících realizaci projektu:



Struktura cizích zdrojů spolufinancování

poskytovatel: částka:

součet = částka uvedená v cizích zdrojích 0,00 Kč

Nákladový rozpočet:

Rozpočet stáhněte! Vyplněný rozpočet přiložte jako přílohu číslo jedna.  Rozpočet je samostatná příloha formuláře

Stáhnout rozpočet
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Celkové předpokládané výdaje akce/projektu: 0,00 Kč

z toho:

% podíl k celkovým
předpokládaným výdajům akce

/ projektu

Požadovaná výše dotace v Kč (max. 85%) : 0,00 %

dotace je požadována jako Neinvestční Investiční

částky pro neinvestiční část investiční část

vlastní zdroje: 0,00 %

cizí zdroje: 0,00 %



Čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Cestovní ruchOdvětví

Název projektu:

1.  Žadatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:

nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně Moravskoslezského kraje, státním fondům,
zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu, zejména finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě
České republiky (rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za
vypořádané nedoplatky).

•

2.  Žadatel dále prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto prohlášení:

• projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jim
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti.
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3. Žadatel níže svým podpisem

bere na vědomí, že Moravskoslezský kraj je oprávněn zveřejnit jeho název, obchodní firmu, jméno, příjmení, rok narození,  IČO a
sídlo a účel a výši poskytnuté dotace;

•

potvrzuje, že všechny uvedené údaje v žádosti jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;•

bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;•

 ,  

Žadatel:

Sídlo / adresa:

IČO:

Zástupce žadatele:  

je není plátce DPH,

může nemůže si tuto daň uplatnit formou nároku na odpočet DPH u svého správce daně,

Jméno a podpis zástupce žadateleMísto a datum:

28.02.2022
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Seznam povinných příloh k žádosti

Rozpočet projektu. Zde vložte vyplněnou tabulku s rozpočtem1.

Doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele(je-li žadatel právnickou osobou), v sídle a
IČO(společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina apod.), pokud tyto údaje nevyplývají s veřejných
rejstříku.

2.

Doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele
samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu ( jen v případě, že tento údaj nevyplývá z
veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedeným pod dokladem č. 2

3.

Kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněženího ústavu o vedení
běžného účtu žadatele.

4.

Seznam pozemků příslušné lesní správy Lesů České republiky s.p., Radiokomunikací a správy CHKO (resp.
dotčeného orgánu ochrany přírody) a Biskupských lesů, na kterých bude probíhat zimní údržba tras.

5.

Fotodokumentace značení6.

Úplný  výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných
majitelů (dále jen „zákon č. 37/2021 Sb.“). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č.
37/2021 Sb. a fyzické osoby. Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně
prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní
organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis
částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.

7.



Obálka:

Nyní Vaši žádost o poskytnutí dotace odešlete prostřednictvím elektronického formuláře v systému RAP. Vaší
žádostí se budou zabývat příslušné orgány kraje (rada resp. zastupitelstvo).

Zároveň je nutné, aby tato žádost byla kraji v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doručena s podpisem žadatele.

Vyplněnou žádost proto prosím následně(tzn. poodeslání vyplněného elektronického formuláře ke zpracování)
vytiskněte včetně obálky, podepište a zašlete poštou příp. doneste osobně na podatelnu krajského úřadu, ul. 28.
října 117, Ostrava
NEBO
zašlete tuto žádost datovou zprávou do datové schránky ID: 8x6bxsd, do věci uveďte Žádost o  dotaci v
programu Úprava lyžařských běžeckých tras

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

NEOTVÍRAT - ŽÁDOST O DOTACI

Dotační program: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023,
2023/2024 a 2024/2025

/


