PID žádosti

*KUMSX023G9FK*

Moravskoslezský kraj
28. října 117
70218 Ostrava

ŽÁDOST
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - individuální
OBECNÁ ČÁST
Dotace pro rok:

2019

Evidenční číslo:

Odvětví:

kultury a památek

Název projektu:

Ostrava v plamenech

MSK 56764/2019

Žadatel:
Název:

IČO:

ANGELUS AUREUS o.p.s.

Právní forma žadatele:

26876108

DIČ:

CZ26876108

141

Sídlo žadatele:
ulice:

Olbrachtova

č. popisné

961

obec:

Ostrava

č. orientační

29

telefon:

+420602533962

PSČ:

71000

e-mail:

nada.konvicna@angelusaureus.cz

webová stránka:

fax:
ID datové schránky:

www.angelusaureus.cz

Zástupce žadatele:
Titul:

Jméno

Příjmení:

Funkce a právní důvod zastoupení:

Mgr.

Petr

Šiška

ředitel

Bankovní spojení
Číslo účtu žadatele:

212547585

Název banky:

ČSOB

Kód banky:

Bankovní spojení zřizovatele:
Název zřizovatele:

IČO zřizovatele:

Číslo účtu zřizovatele:

Kód banky zřizovatele:

Název banky zřizovatele:
1

0300

Osoby s podílem v žadateli:
IČO/datum narození:

Ne

Ano

Ne

Název/obchodní firma/jméno, příjmení, bydliště:

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:
IČO:

Ano

Název/obchodní firma:

Výše podílu v %
0,00 %
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PROJEKTOVÁ ČÁST
Název projektu

Ostrava v plamenech

Doba v níž má být dosaženo účelu dotace
(období, na které bude dotace poskytnuta)

Termín zahájení
projektu:

Účel, na který bude dotace poskytnuta (stručný
popis)

1.1.2019

Termín ukončení
projektu:

31.12.2019

Žádáme o dotaci na technické zajištění akce 6. ročník festivalu Ostrava v
plamenech v prostorách Národní kulturní památky Dolní Vítkovice (ozvučení,
osvětlení, nájem pódia, nájem plotů, zábran, WC, ostraha, elektro apod.)

Odůvodnění žádosti:
Stručný cíl projektu (způsob či postup jeho dosažení, kvantifikace měřitelných cílů) -uveďte význam projektu z hlediska teritoriálního dopadu realizace
projektu, z hlediska cílových skupin a z hlediska rozsahu změn vzhledem k současnému stavu
Festival Ostrava v plamenech, se letos již šestým rokem uskuteční v prostorách Národní kulturní památky Dolní Vítkovice, jejíž unikátní industriální architektura je ideálním
spojením s dramaturgií našeho festivalu. Již tradičně o prvním srpnovém víkendu 3. 8. 2019 prostor u bývalých vysokých pecí ožije koncerty 11 kapel zvučných jmen.
Švýcarsko - Skotská GLORYHAMMER, německá legenda GRAVE DIGGER, dále jejich krajané, happy metalisty FREEDOM CALL a nadějní THE EDGE OF REASON, ze
Švýcarska dorazí nový objev KAATARAKT, dále vystoupí PHENOMY exotická lahůdka pro fanoušky old school thrash metalu, powermetaloví ORDEN OGAN, a o řádnou
dávku ryze českého humoru se postará formace TRAUTENBERK, dále COCHISE, BASTARD, LAUTR.
Komfortní zázemí pro návštěvníky, a množství odpočinkových zón se stálo standardem. Návštěvníky čeká série koncertů v jedinečném prostředí industriální památky, kde
rovnocennou složkou akce je prezentace pohybových aktivit a sportů s důrazem na thai-box, kde ve spolupráci s největším oddílem taj-boxu Como 3 gym, budou
odprezentovány soutěžní zápasy i exhibiční vystoupení různých druhů bojových umění pro děti od 6-15 let, budou vedeny ukázkové tréninkové lekce pro mládež s profi
trenéry, autogramiády zápasníků a soutěže pro veřejnost, s cílem rozšířit povědomí dětí a mládeže o těchto sportovních aktivitách. Dle zaběhnuté dramaturgie se budou i v
následujícím ročníku střídat hudební vystoupení s aktivitami v ringu a kolem něj. Panorama „ocelového města“ umocní prožitek neopakovatelného rockového nářezu a
bojových umění.
Festival Ostrava v plamenech loni navštívilo více než 4.500 návštěvníků z České Republiky, Polska, Slovenska, Německa, Portugalska, Slovinska, Itálie, Velké Británie a
Bulharska.
Reklamní kampaň k festivalu přesahuje hranice ČR. Prezentace Moravskoslezského kraje probíhala v rámci celé České Republiky, Slovenska a Polska takto: webová
stránka festivalu www.ostravavplamenech.cz, inzerce v časopisech Spark a Program, plakáty formátu A1 v počtu 2000ks, A2 v počtu 5000ks, billboardy Euroformát v počtu
19ks, digitální CLV, metro rámečky, QS fólie na tramvajích, minitowery, sloupy veřejného osvětlení, videospot na velkoplošné obrazovce v Brně. Prezentace loga
Moravskoslezského kraje v místě konání o přestávkách mezi jednotlivými vystoupeními moderátorem akce.
Podrobnosti o akci na www.ostravavplamenech.cz .Zdravotně postiženým osobám poskytujeme slevu na vstupném: ZTP - vstup zdarma, doprovodná osoba platí vstupné.

Územní působnost projektu:

mezinárodní

Místo realizace:

Ostrava - město

Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jméno

Petr

Funkce:

ředitel

Telefon:

+420 602 533 962

Příjmení:

Šiška

E-mail:

nada.konvicna@angelusaureus.cz

Celkové předpokládané výdaje projektu:

1 870 000,00 Kč
% podíl k celkovým
předpokládaným výdajům akce
/ projektu

z toho:
Požadovaná výše dotace v Kč:
dotace je požadována jako
částky pro

200 000,00 Kč
Neinvestční

10,69 %

Investiční

neinvestiční část

investiční část

vlastní zdroje:

0,00 %

cizí zdroje:

1 670 000,00 Kč

89,30 %

Struktura cizích zdrojů spolufinancování
poskytovatel:

částka:

Reklamní smlouvy, příjem ze vstupného, žádost o dotaci

1 670 000,00 Kč

součet = částka uvedená v cizích zdrojích

1 670 000,00 Kč

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

Stáhnout rozpočet
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Čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Odvětví

kultury a památek

Název projektu:

Ostrava v plamenech

Žadatel:

ANGELUS AUREUS o.p.s.

Sídlo / adresa:

Olbrachtova 29/961, Ostrava 71000

IČO:

26876108

Zástupce žadatele:

Petr Šiška

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

•

je

není plátce DPH,

může

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

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.

3. Prohlášení k podpoře de minimis
Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok

(začátek 1.1.2019

, konec

31.12.2019

Podniky propojené s žadatelem o podporu
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).

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících
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
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Název/Obchodní firma podniku/Jméno a
příjmení

Sídlo/Adresa

IČO/Datum narození

Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku
vznikl spojením (fúzí splynutím) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma podniku

Sídlo

IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu
nejsou

zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu
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Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Název/Obchodní firma 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
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu
nejsou

4.

•

zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu

Žadatel níže svým podpisem

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

• se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis
bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly;

Místo a datum:

Jméno a podpis zástupce žadatele

18.4.2019

Mgr. Petr Šiška

21.05.2019
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