PID žádosti

*KUMSX022F2D1*

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:

Turné JFO do Jižní Koreje

MSK 62102/2019

Žadatel:
Název:

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace

Právní forma žadatele:

IČO:

00373222

DIČ:

CZ00373222

331

Sídlo žadatele:
ulice:

28. října

č. popisné

2556

obec:

Ostrava

č. orientační

124

telefon:

597489466

PSČ:

70200

e-mail:

hanicakova@jfo.cz

webová stránka:

fax:
ID datové schránky:

www.jfo.cz

Zástupce žadatele:
Titul:

Jméno

Příjmení:

Funkce a právní důvod zastoupení:

Mgr.

Jan

Žemla

ředitel JFO

Bankovní spojení
Číslo účtu žadatele:

3139761

Název banky:

Komerční banka, a. s.

Bankovní spojení zřizovatele:

Kód banky:

0100

Název zřizovatele:

Statutární město Ostrava

IČO zřizovatele:

00845451

Číslo účtu zřizovatele:

1649297309

Kód banky zřizovatele:

0800

Název banky zřizovatele: Česká spořitelna, a. s.
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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

Turné JFO do Jižní Koreje

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

Turné do Jižní Koreje bude mít převážně reprezentativní charakter - JFO bude
reprezentovat město a kraj na Asijském kontinentu.

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
Termín konání
10. – 17. 11. 2019
Místo konání
12. 11. Daegu Concert House
13. 11. Gunsan Arts center
14. 11. Gangdong Arts Center in Seoul
15. 11. Gwangju Asia Culture Center
16. 11. Seogwipo Arts Center in Jeju
Popis projektu
Jižní Korea je pro středoevropské orchestry velmi lákavou destinací s hudebně vzdělaným a poučeným publikem. Janáčkova filharmonie zajíždí na turné do Jižní Koreje
pravidelně od roku 1992. Spolupráce mezi JFO se pak zintenzivnila počátkem nového milénia a od té doby navštívil orchestr Jižní Koreu již nesčetněkrát.
V letošním roce získala JFO po třech letech opětovné pozvání od korejského pořadatele a plánuje v Jižní Koreji odehrát zásadní turné nadcházející 66. koncertní sezóny.
V pěti jihokorejských městech (Daegu, Gunsan, Seoul, Gwangju, Jeju) vystoupí s ryze slovanským programem, v jehož rámci bude propagovat i českou hudbu 19. století:
M. I. Glinka: Ruslan a Ludmila, předehra
S. V. Prokofjev: Klavírní koncert č. 3
A. Dvořák: Symfonie č. 7 d moll op. 70
Ostravští filharmonikové odehrají náročný program pod vedením českého dirigenta Leoše Svárovského. Jako sólista vystoupí v Prokofjevově Třetím klavírním koncertu
světoznámý klavírista Lukáš Vondráček, vítěz soutěže královny Alžběty v Bruselu v roce 2016. Je nám ctí představit jednoho z nejvýznamnějších klavíristů světového
jména i korejskému publiku, které jej dosud příliš nezná.
Cíl projektu
Interpretace slovanské hudby a prezentace českého interpretačního umění (sólista, dirigent, orchestr) v Jižní Koreji.
Časový harmonogram a realizační plán
Harmonogram:
6.– 8. 11. zkoušky orchestru se sólistou v Ostravě
10. 11. odlet
12. 11. generální zkouška + koncert Daegu Concert House
13. 11. generální zkouška + koncert Gunsan Arts center
14. 11. generální zkouška + koncert Gangdong Arts Center in Seoul
15. 11. generální zkouška + koncert Gwanju Aisia Culture Center
16. 11. generální zkouška + koncert Seogwipo Arts Center in Jeju
17. 11. Přílet a následný přejezd do Ostravy
Cílová skupina
Posluchači vážné hudby, orientující se zejména na orchestrální hudbu
19. a 20. století.
Personální zajištění
Ze strany Janáčkovy filharmonie je turné personálně zajištěno orchestrem čítajícím 60 orchestrálních hráčů + sólista a dirigent, tedy celkem 62 hudebníků. Produkčně se o
celý zájezd stará manažer orchestru, vedoucí uměleckého provozu, stagemanager.

Územní působnost projektu:

mezinárodní

Místo realizace:

Neurčeno

Osoba odpovědná za realizaci projektu:
Jméno

Markéta

Funkce:

projektový manažer

Telefon:

724 040 133

Příjmení:

Haničáková

E-mail:

hanicakova@jfo.cz

Celkové předpokládané výdaje projektu:

4 000 000,00 Kč
% podíl k celkovým
předpokládaným výdajům akce
/ projektu

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

1 500 000,00 Kč
Neinvestční

37,50 %

Investiční

neinvestiční část

investiční část

vlastní zdroje:

0,00 %

cizí zdroje:

2 500 000,00 Kč

62,50 %

Struktura cizích zdrojů spolufinancování
poskytovatel:

částka:

0,00 Kč

součet = částka uvedená v cizích zdrojích

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:

Turné JFO do Jižní Koreje

Žadatel:

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo / adresa:

28. října 124/2556, Ostrava 70200

IČO:

00373222

Zástupce žadatele:

Jan Žemla

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

Ostrava

Mgr. Jan Žemla

21.05.2019
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