PID žádosti

*KUMSX022JDCL*

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:

72. Mezinárodní folklorní setkání „Gorolski Święto”

MSK 34194/2019

Žadatel:
Název:

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkov… IČO:

Právní forma žadatele:

68334796

DIČ:

706

Sídlo žadatele:
ulice:

Mariánské náměstí

č. popisné

obec:

Jablunkov

č. orientační

telefon:

+420558329415

e-mail:

mkpzkojablunkov@seznam.cz

webová stránka:

fax:

PSČ:

73991

ID datové schránky:

http://www.pzkojablonkow.cz/, http://gorolskiswieto.cz/

Zástupce žadatele:
Titul:

Jméno

Příjmení:

Funkce a právní důvod zastoupení:

Ing.

Jan

Ryłko

předseda, statutární orgán žadatele

Bankovní spojení

18

Číslo účtu žadatele:

1683030309

Název banky:

Česká spořitelna, a.s.

Kód banky:

Bankovní spojení zřizovatele:
Název zřizovatele:

IČO zřizovatele:

Číslo účtu zřizovatele:

Kód banky zřizovatele:

Název banky zřizovatele:
1

0800

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

72. Mezinárodní folklorní setkání „Gorolski Święto”

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

MSF „Gorolski Święto” přispívá k obnovení, zachování, rozvíjení a propagaci
kulturního dědictví Těšínského Slezska formou
prezentace a popularizace nositelů lidových tradic.

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
Goralské národopisné slavnosti probíhají v přírodním amfiteátru v Městském lese v Jablunkově. Páteční zahajovací program „Nie jyny z naszi dzichty” je věnován projevům
hudebního a mluveného folklóru Karpatského oblouku v jeho původní, nestylizované podobě, se zvláštním zřetelem na region Těšínského Slezska. V rámci tohoto
programu probíhá přehlídka tradičních a unikátních lidových hudebních nástrojů, zpěváků a vyprávěčů. Sobotní program je zaměřen na místní dětské a mládežnické
soubory, které předvádějí v jevištní podobě výroční zvyky a obyčeje Těšínského Slezska. Živou pozvánkou na nedělní program je dopolední přehlídka muzik na náměstí. V
pravé poledne pak projde náměstím průvod všech krojovaných účinkujících, hostů a alegorických vozů, který dále směřuje do areálu Městského lesa. V odpoledním
galaprogramu své umění prezentují domácí a zahraniční folklorní kolektivy. Od roku 1990 je akce součástí prestižního Týdne Beskydské Kultury v Polsku. Neodmyslitelnou
součástí programu „Gorolskigo Święta” je řada doprovodných akcí a to jak kulturního, tak sportovního rázu. V průběhu celého festivalu je možné ve všech tradičních
dřevěnicích ochutnat speciality goralské kuchyně. Svou specifickou atmosférou a kvalitním programem se festival stal známým nejenom v celé České republice, Polsku a
Slovensku, ale taky v celé řadě zemí Evropy i mimo ní.
Výstupem projektu bude zejména ucelená prezentace nehmotného kulturního dědictví Těšínského Slezska, ale i sousedních regionů Čech, Polska a Slovenska a jiných
evropských a mimoevropských zemí a aktivní zapojení místní komunity do pořádání slavnosti.
Cílové skupiny:
1.) Veřejnost, celkem zhruba 10 000 osob: prostřednictvím atraktivního programu – koncepčně založeného na autenticitě projevu - projekt má vzbudit její zájem o zdejší
svébytné tradice, lidovou kulturu a region Těšínského Slezska vůbec, tak aby za jeho poznáním zde ještě nejednou zavítali. U místních obyvatel má pak prohlubovat
znalosti o regionálním kulturním dědictví, motivovat je k jeho podpoře nebo i vlastnímu rozvíjení a potažmo posilovat jejich lokální identitu.
2.) Účinkující tj. nositele lidových tradic (soubory, muziky, muzikanti, zpěváci, vyprávěči a lidoví řemeslníci), celkem na 800 osob: projekt je zaměřen na jejich podporu
formou propagace a prezentace jejich činnosti.
3.) Pořadatelé: realizace projektu přispěje k vysoké úrovni a kvalitě organizačního a technického zajištění akce.

Územní působnost projektu:

mezinárodní

Místo realizace:

Frýdek - Místek

Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jméno

Leszek

Funkce:

člen výboru MS PZKO v Jablunkově z.s.

Telefon:

608 942 387

Příjmení:

Richter

E-mail:

leszek.richter@gmail.com

Celkové předpokládané výdaje projektu:

1 549 000,00 Kč
% podíl k celkovým
předpokládaným výdajům akce
/ projektu

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

300 000,00 Kč
Neinvestční

19,36 %

Investiční

neinvestiční část 300 000,00 Kč

investiční část

vlastní zdroje:

511 000,00 Kč

32,98 %

cizí zdroje:

738 000,00 Kč

47,64 %

Struktura cizích zdrojů spolufinancování
poskytovatel:

částka:

Ministerstvo kultury ČR

210 000,00 Kč

Město Jablunkov

200 000,00 Kč

Generální konzulát PR v Ostravě

128 000,00 Kč

Sponzorské dary

200 000,00 Kč

součet = částka uvedená v cizích zdrojích

738 000,00 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:

72. Mezinárodní folklorní setkání „Gorolski Święto”

Žadatel:

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s.

Sídlo / adresa:

Mariánské náměstí 18, Jablunkov 73991

IČO:

68334796

Zástupce žadatele:

Jan Ryłko

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

Jablunkov

Ing. Jan Ryłko

21.05.2019
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