
#Klasifikace informací: Neveřejné

O  POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Dotační program: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+

2022 přidělí se automaticky

 Název programu: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+

 Název titulu a kód titulu:

Cestovní ruch

Vyplní žadatel

natáhne se z registrace

Právní forma natáhne se z registrace

natáhne se z registrace

natáhne se z registrace

natáhne se z registrace

Vyplní žadatel Vyplní žadatel natáhne se z registrace
Vyplní žadatel Vyplní žadatel

Vyplní žadatel Vyplní žadatel Vyplní žadatel
Funkce, právní důvod zastoupení:

Vyplní žadatel -výtěžnost do VFP Vyplní žadatel
Vyplní žadatel

Údaje o zřizovateli

0,00 %

nahraje se z obecné části

Jaký je cíl projektu (stručný popis)

PID žádosti

Moravskoslezský kraj
28. října 117 70218 Ostrava
Ž Á D O S T

OBECNÁ ČÁST
Dotace pro rok: Evidenční číslo:

Dotační titul č.1 RRC/9/1/2022  Dokumentace cyklistické infrastruktury 

Dotační titul č.2 RRC/9/2/2022  Cyklistická infrastruktura

Odvětví:

Název projektu:

Žadatel:
Název: IČO: natáhne se z 

registrace
DIČ:

Sídlo žadatele:
ulice: č. popisné

obec: č. orientační

okres: PSČ:

telefon: fax: ID datové schránky:

e-mail: webová stránka:

Zástupce žadatele:
Titul: Jméno Příjmení:

Bankovní spojení
Číslo účtu žadatele: Kód banky:

Název banky:

Název zřizovatele: IČO zřizovatele:

Číslo účtu zřizovatele: Kód banky zřizovatele:

Název banky zřizovatele:

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl: Ano Ne

IČO Název/obchodní firma:

Výše podílu v %

PROJEKTOVÁ ČÁST
Název projektu

Termín zahájení projektu: (vyplní žadatel, 
možnost výběru z 
kalendáře -nejdříve 
přpustný termín 
zahájení realizace -
1.1.2022)

Termín ukončení projektu (doba, v níž 
bude dosaženo účelu dotace):

vyplní žadatel, možnost 
výběru z kalendáře - 
nejpozději přípustný termín 
31.10.2024 

vyplní žadatel, maximálně 250 znaků (výtěžnost do VFP - popis agendového dokumentu). Po dosažení limitu, upozornit žadatele 
o překročení limitu

Jaký je účel, na který bude dotace poskytnuta (předpokládaný přínos a efekty):
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vyplní žadatel, maximálně 500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu

vyplní žadatel, maximálně 2500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu. vyplní žadatel, maximálně 2500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu. 

vyplní žadatel, maximálně 2500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu. vyplní žadatel, maximálně 2500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu. 

Návaznost na  cyklistické trasy

Plánovaný záměr se bude týkat cyklostezky oddělené od automobilové dopravy.

Jaká je velikost obce (zaškrtněte pouze jednu z níže uvedených varianty)

Plánovaný záměr se týká ostatních cyklostezek

žadatelem je statutární město

Územní působnost projektu:Územní působnost projektu: vyplní žadatel

Místo realizace:Místo realizace: vyplní žadatel

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu (A+B+C): 0,00 Kč

z toho:
A - Požadovaná výše dotace v Kč (zaokrouhleno na stokoruny dolů):

0,00 %

dotace je požadována jako (v případě kombinované zaškrtněte obě pole) Investiční Neinvestiční

částky pro neinvestiční část investiční část
B - vlastní zdroje:

C - cizí zdroje (nezahrnovat uvažovanou dotaci z MSK uvedenou v části A):

Struktura cizích zdrojů spolufinancování 

C1 - poskytovatel:

C2 - poskytovatel 2
možnost doplnit řádek
součet = částka uvedená v cizích zdrojích 0,00 Kč

Nákladový rozpočet:

Rozpočet stáhněte! Vyplněný rozpočet přiložte jako přílohu číslo 1 (část A,B). Přiložte pouze relevantní část. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Odvětví
Cestovní ruch

vyplní žadatel, maximálně 500 znaků (výtěžnost do VFP - popis agendového dokumentu). Po dosažení limitu, upozornit žadatele 
o překročení limitu

Stručná charakteristika plánovaného záměru (následně realizovaného projektu) – předběžný harmonogram projektu v 
měsících, který bude realizován na základě vyhotovené PD či plánovaného záměru, definování klíčových aktivit projektu). U 
žádostí na projektovou dokumentaci uveďte dobu její realizace a kdy by měla být dokončena. 

Odůvodnění žádosti:  Doplňte zejména údaje, které nejsou uvedeny v řádcích výše. Odůvodnění žádosti:  Doplňte zejména údaje, které nejsou uvedeny v řádcích výše. (způsob či postup jeho dosažení, (způsob či postup jeho dosažení, 
kvantifikace měřitelných cílů) -uveďte význam projektu z hlediska teritoriálního dopadu realizace projektu, z hlediska cílových kvantifikace měřitelných cílů) -uveďte význam projektu z hlediska teritoriálního dopadu realizace projektu, z hlediska cílových 
skupin a z hlediska rozsahu změn vzhledem k současnému stavuskupin a z hlediska rozsahu změn vzhledem k současnému stavu

Doplňte :Doplňte : Ve vnitřním účetním předpisu žadatele (směrnice, příkaz apod.) je upravena hranice pro ocenění dlouhodobého  Ve vnitřním účetním předpisu žadatele (směrnice, příkaz apod.) je upravena hranice pro ocenění dlouhodobého 
hmotného majetkuhmotného majetku               ve výši …........... Kč               ve výši …........... Kč a do této hranice se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek. a do této hranice se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek.

PLÁNOVANÝ ZÁMĚR BUDE ODDĚLOVAT 
CYKLISTICKOU DOPRAVU OD 

AUTOMOBILOVÉ.

Vyberte prosím jednu z Vyberte prosím jednu z 
níže uvedených variant níže uvedených variant 
(zaškrtávací okénko)(zaškrtávací okénko)

Vyberte Vyberte 
prosím prosím 
jednu z jednu z 
níže níže 
uvedenýcuvedenýc
h varianth variant  
(zaškrtáv(zaškrtáv
ací ací 
okénko)okénko)
zaškrtávací 

okénko

Plánovaný záměr se bude týkat cyklostezky z části vedené po silnicích s pohybem vozidel a z části mimo ně.  
zaškrtávací 

okénko

Plánovaný záměr se bude týkat cyklostezky vedoucí pouze po komunikacích s pohybem motorových vozidel 
(např. jízdní pruh pro cyklisty)  

zaškrtávací 
okénko

Plánovaný záměr se týká cyklostezky s jednociferným nebo dvouciferným označením anebo se jedná o 
strategickýc projekt dle vyjádření cyklokoordinátora

% podíl na předpokládaných uznatelných 
nákladech projektu
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Odvětví
Cestovní ruch

Název projektu:

Žadatel:

Adresa sídla:

IČO:

Zástupce žadatele:

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

  je   není plátcem DPH

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

zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu, zejména finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě

České republiky (rozhodnutí o posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se považují za vypořádané

nedoplatky)

2. Žadatel dále prohlašuje, že:

*projekt je v souladu s územním plánem obce nebo zásadami územního rozvoje 

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.

3. Prohlášení k podpoře de minimis

Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

   kalendářní rok

Podniky propojené s žadatelem o podporu

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujícíhc vztahů:

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle

ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými

akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném

subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších

subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru

právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o

základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel prohlašuje, že

Obchodní jméno podniku/Jméno a příjmení Sídlo/Adresa IČO/Datum narození

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

nabytím (fúzí sloučením) převzal jmění níže uvedného/ých podniku/ů:

∙nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně Moravskoslezského kraje, státním fondům,

∙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

   hospodářský rok (začátek 1.1.2022, konec 31.12.2022)

   není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem

   je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

   nevznikl spojením podniků či nabytím podniku

   vznikl spojením (fůzí splynutím) níže uvedených podniků:



#Klasifikace informací: Neveřejné

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnost, na něž byla dříve poskynutá podpora de minimis použitá. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v KČ

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

4. Žadatel níže svým podpisem

účel a výši poskytnuté dotace;

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

Místo a datum: Jméno a podpis zástupce žadatele

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTI
1. Rozpočet projektu. Sem vložte vyplněnou tabulku s rozpočtem.

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu

  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením) podniku.

  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu

  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu

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

∙bere na vědomí, že Moravskoslezský kraj je oprávněn zveřejnit jeho název (firmu), IČO, sídlo a v případě vyhovění žádosti také

∙se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis

2. Doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele, o sídle a IČO (smlouva o vytvoření svazku obcí, společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina 
apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků - nevkládají obce. 

3. 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 uvedených pod bodem 2) - nevkládají obce. 

4. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněženího ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových 
organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána. 

5. Mapový podklad s vyznačením místa realizace projektu, ze kterého bude patrná návaznost na stávající cykloturistickou infrastrukturu  a dopravní síť (silniční). 
Z podkladu musí být zřejmé, kde bude projekt realizován.

6. Možnost uložení nepovinné přílohy v případě nedostačujícího počtu znaků v polích formuláře nebo poskytnutí jiných podstatných informací ve vztahu k 
předkládané žádosti. Například vyjádření cyklokoordinátora.

7. Doklad o vlastnictví nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt bude týkat; v případě 
realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka bude doložena smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, popř. souhlas vlastníka s realizací projektu na jeho pozemku (v případě, že žadatel tyto doklady v době předložení žádosti nemá, doloží čestným 
prohlášením, že doklady budou předloženy před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace). U dotačního titulu č. 1 může být doložen návrh řešení majetkoprávních 
vztahů.
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Obálka:

Název a adresa žadatele:

Moravskoslezský kraj

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

28. října 117

702 18 Ostrava

NEOTVÍRAT - ŽÁDOST O DOTACI

Název programu:

Název titulu a kod titulu:

8. 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. 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.

Pokud  jste přesvědčeni, že Vaše žádost je kompletní, uložte ji a odešlete prostřednictvím elektronického formuláře v systému RAP. 
Vaše žádost musí být dle zákona doručena s podpisem, proto prosím použijte jeden z následujících postupů:
a) v případě, že zasíláte žádost poštovní službou nebo ji podáváte osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, POUŽIJTE tlačítko ODESLAT 
a následně vyplněnou žádost vytiskněte včetně obálky a podepište a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo 
plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, zašlete poštou, příp. doneste osobně na podatelnu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117, Ostrava.
NEBO
b) v případě, že zasíláte žádost prostřednictvím systému datových schránek, POUŽIJTE tlačítko ODESLAT a následně zašlete tuto žádost do datové schránky 
Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky předmět uveďte ,,Podpora 
rozvojecykloturistiky a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022", do buňky k rukám uveďte ,,RRC").   
Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být datová zpráva obsahující žádost 
opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. 
Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou datové zprávy datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo 
úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v 
elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
NEBO
c) v případě, že zasíláte žádost s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, POUŽIJTE tlačítko ODESLAT S ELEKTRONICKÝM PODPISEM a 
následně opatřete tuto žádost uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Tímto je žádost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podepsána a není nutno žádost zasílat výše uvedenými způsoby dle písm. a) a b), pokud není dále 
uvedeno jinak.  
Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) 
všech těchto osob. V tomto případě POUŽIJTE tlačítko ODESLAT a následně podepište žádost uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy a 
zašlete na adresu posta@msk.cz
Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo 
úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v 
elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele). V tomto případě, 
POUŽIJTE tlačítko ODESLAT a následně podepište uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy a zašlete na adresu posta@msk.cz.
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O  POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

přidělí se automaticky

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+

Cestovní ruch

Vyplní žadatel

natáhne se z registrace
Vyplní žadatel

Vyplní žadatel

Vyplní žadatel
Vyplní žadatel

Údaje o zřizovateli

nahraje se z obecné části

Jaký je cíl projektu (stručný popis)

Dotační titul č.1 RRC/9/1/2022  Dokumentace cyklistické infrastruktury 

Dotační titul č.2 RRC/9/2/2022  Cyklistická infrastruktura

natáhne se z 
registrace

natáhne se z 
registrace
natáhne se z 
registracenatáhne se z 
registrace

Ne

vyplní žadatel, možnost 
výběru z kalendáře - 
nejpozději přípustný termín 
31.10.2024 

vyplní žadatel, maximálně 250 znaků (výtěžnost do VFP - popis agendového dokumentu). Po dosažení limitu, upozornit žadatele 
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vyplní žadatel, maximálně 500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu

vyplní žadatel, maximálně 2500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu. vyplní žadatel, maximálně 2500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu. 

vyplní žadatel, maximálně 2500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu. vyplní žadatel, maximálně 2500 znaků. Po dosažení limitu, upozornit žadatele o překročení limitu. 

vyplní žadatel

vyplní žadatel

0,00 Kč

0,00 %

Neinvestiční

Struktura cizích zdrojů spolufinancování 

0,00 Kč

Nákladový rozpočet:

Rozpočet stáhněte! Vyplněný rozpočet přiložte jako přílohu číslo 1 (část A,B). Přiložte pouze relevantní část. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZA ÚČELEM POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Cestovní ruch

vyplní žadatel, maximálně 500 znaků (výtěžnost do VFP - popis agendového dokumentu). Po dosažení limitu, upozornit žadatele 

předběžný harmonogram projektu v 
měsících, který bude realizován na základě vyhotovené PD či plánovaného záměru, definování klíčových aktivit projektu). U 

(způsob či postup jeho dosažení, (způsob či postup jeho dosažení, 
kvantifikace měřitelných cílů) -uveďte význam projektu z hlediska teritoriálního dopadu realizace projektu, z hlediska cílových kvantifikace měřitelných cílů) -uveďte význam projektu z hlediska teritoriálního dopadu realizace projektu, z hlediska cílových 

 Ve vnitřním účetním předpisu žadatele (směrnice, příkaz apod.) je upravena hranice pro ocenění dlouhodobého  Ve vnitřním účetním předpisu žadatele (směrnice, příkaz apod.) je upravena hranice pro ocenění dlouhodobého 
 a do této hranice se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek. a do této hranice se jedná o drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Pokud ano, Pokud ano, 
uveďte název a uveďte název a 
označení dálkové označení dálkové 
trasy, které se trasy, které se 
projekt týkáprojekt týká

Vyberte prosím 
jednu z níže 
uvedených 
variant 
(zaškrtávací 
okénko)

zaškrtávací zaškrtávací 
okénkookénko

zaškrtávací zaškrtávací 
okénkookénko

zaškrtávací zaškrtávací 
okénkookénko

% podíl na předpokládaných uznatelných 
nákladech projektu
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Cestovní ruch

*projekt je v souladu s územním plánem obce nebo zásadami územního rozvoje 

IČO/Datum narození
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IČO

IČO

a převzal jeho činnost, na něž byla dříve poskynutá podpora de minimis použitá. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Částka v KČ

Jméno a podpis zástupce žadatele

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH K ŽÁDOSTI
1. Rozpočet projektu. Sem vložte vyplněnou tabulku s rozpočtem.

2. Doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele, o sídle a IČO (smlouva o vytvoření svazku obcí, společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina 

samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených 

4. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněženího ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových 

5. Mapový podklad s vyznačením místa realizace projektu, ze kterého bude patrná návaznost na stávající cykloturistickou infrastrukturu  a dopravní síť (silniční). 

6. Možnost uložení nepovinné přílohy v případě nedostačujícího počtu znaků v polích formuláře nebo poskytnutí jiných podstatných informací ve vztahu k 

7. Doklad o vlastnictví nemovitosti – výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy s vyznačením parcel, kterých se projekt bude týkat; v případě 
realizace projektu na nemovitostech jiného vlastníka bude doložena smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene, popř. souhlas vlastníka s realizací projektu na jeho pozemku (v případě, že žadatel tyto doklady v době předložení žádosti nemá, doloží čestným 
prohlášením, že doklady budou předloženy před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace). U dotačního titulu č. 1 může být doložen návrh řešení majetkoprávních 
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Obálka:

8. 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. 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 

Pokud  jste přesvědčeni, že Vaše žádost je kompletní, uložte ji a odešlete prostřednictvím elektronického formuláře v systému RAP. 

a) v případě, že zasíláte žádost poštovní službou nebo ji podáváte osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, POUŽIJTE tlačítko ODESLAT 
a následně vyplněnou žádost vytiskněte včetně obálky a podepište a podepsanou žádost, popř. podepsal-li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo 
plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, zašlete poštou, příp. doneste osobně na podatelnu Krajského úřadu 

b) v případě, že zasíláte žádost prostřednictvím systému datových schránek, POUŽIJTE tlačítko ODESLAT a následně zašlete tuto žádost do datové schránky 
Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky předmět uveďte ,,Podpora 

Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být datová zpráva obsahující žádost 
opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou datové zprávy datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo 
úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v 
elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).

c) v případě, že zasíláte žádost s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, POUŽIJTE tlačítko ODESLAT S ELEKTRONICKÝM PODPISEM a 
následně opatřete tuto žádost uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Tímto je žádost v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podepsána a není nutno žádost zasílat výše uvedenými způsoby dle písm. a) a b), pokud není dále 

Vyplývá-li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) 
všech těchto osob. V tomto případě POUŽIJTE tlačítko ODESLAT a následně podepište žádost uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy a 

Je-li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo 
úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v 
elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele). V tomto případě, 
POUŽIJTE tlačítko ODESLAT a následně podepište uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy a zašlete na adresu posta@msk.cz.
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