Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - individuální
Název projektu:

Největší dar ( pohádka )

Žadatel:1)

Wallachia z.s.

Právní forma žadatele:

3)

Datum narození:2)

zapsaný spolek

IČ:

70641846

DIČ:

Ing. Vojtěch Gerla

Zástupce žadatele:
Funkce, důvod zastoupení:

4)

Osoby s podílem v žadateli:

předseda

5)

Osoby, v nichž má žadatel přímý podíl:6)

nejsou

Sídlo žadatele:7)
Ulice:

Nerudova

č. p.

635/29

Obec:

Valašské Meziříčí

PSČ:

75701

Adresa bydliště:

8)

Tel.:

608852050

E-mail:

vojtech.gerla@wallachia.eu

ID datové schránky:

Fax:
Webová stránka:

4w9e5ft

www.nejvetsidar.cz

Bankovní spojení:
Číslo účtu žadatele:

2100623909

Název banky žadatele:

Fio banka, a.s.

Název zřizovatele:

Kód banky:

9)

Číslo účtu zřizovatele:

2010

IČ:9)
9)

Kód banky:9)

Název banky zřizovatele:9)

Spec. symbol:

Účel dotace:
Požadovaná výše dotace v Kč:
Celkové předpokládané náklady
projektu v Kč:
Jiné zdroje financování nákladů v
Kč:
Časová použitelnost (od-do):

10)

Druhy uznatelných nákladů z
dotace:12)

Odůvodnění žádosti:

Seznam příloh:

500 000

Procentuální účast kraje na
nákladech:

50,00%

1 000 000

Procentuální účast žadatele
na nákladech:

50,00%

0
1.2.2019 až 31.12.2020

Charakter
finančních
prostředků z
dotace:11)

neinvestiční (v Kč)

500 000

investiční (v Kč)

Služby zvukařů a osvětlovačů v r. 2019
Mladá autorka Marta Santovjáková Gerlíková se svým tvůrčím týmem natáčí novou českou pohádku o
životě Slovanských bohů, životě obyčejných lidí na dobové vesnici, důležitosti střídání ročních období, o
tom co se stane, když se bohyně zamiluje do prostého pozemšťana, když zemi ovládne bohyně zimy
Morena, aj. Jako v každé pohádce nakonec dobro a úsměv zvítězí nad zlem.
Největší část pohádky se natáčí ve Zlínském kraji. Nejznámější herecké osobnosti však budou natáčet cca
6 natáčecích dnů v lokalitách MS kraje - na horském hřebenu mezi Pustevnami a Radhoštěm, u
památného dubu v Kozlovicích. Na natáčení se z MS kraje dále budou podílet herci jak v hlavních, tak v
komparzních rolích. V jedné z hlavních rolí divák uvidí ostravského rodáka Radka Melšu, v epizodních
rolích uvidíme členy frenštátského souboru „Semikvítek“. Dvě největší pohádkové scény „slavnost Bohů“ a
„svatba“ se odehrají v oblasti Pusteven, blízko sochy Radhosťě ( zde divák uvidí kompletní herecký
„ansábl“. U stromu v Kozlovicích budeme natáčet obrazy s Boleslavem Polívkou, Jiřím Dvořákem, Chantal
Poullain aj. V týmu spolupracujeme s maskérkami z ostravské televize, skriptkou a dalšími členy
pomocných profesí. Na hudbě pracuje zpěvák roku 2017 David Stypka, titulní píseň zazpívá Ewa Farna.
Vzhledem k výše uvedenému plánujeme mediální prezentací a popularizací daných lokalit i osobností MS
kraje. Na území MS kraje chceme také odprezentovat formou premiér za účasti předních herců. Vzhledem
k tomu, že film získal záštitu MŠMT, chceme oslovit školy a ostatní vzdělávací instituce MS kraje k
návštěvě kina.
1) partnerská nabídka, 2) Záštita MŠMT, 3) smlouva o vedení účtu,

Poznámky:
1) uveďte u právnické osoby název (obchodní firmu), u fyzické osoby jméno a příjmení
2) vyplňte pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikající)
3) vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou osobou
4) uveďte funkci zástupce žadatele a právní důvod zastoupení: např. člen statutárního orgánu, na základě plné moci, prokury apod.
5) vyplňte v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, která má majetkový podíl v žadateli; vyplňte "NE", pokud takové osoby není
6) vyplňte v případě, že je žadatel právnickou osobou; uveďte identifikační údaje osoby, ve které má žadatel majetkový podíl a jeho výši; vyplňte "NE", pokud takové osoby není
7) vyplňte pouze v případě, že je žadatel právnickou nebo podnikající fyzickou osobou
8) vyplňte pouze v případě, že je žadatel fyzickou osobou (podnikající i nepodnikající); uveďte ulici, č.p., obec, PSČ
9) vyplňte pouze v případě, že je žadatel příspěvkovou organizací města nebo obce
10) max. doba, v níž má být dosaženo účelu
11) investiční - pořízení majetku s hodnotou nad 40 tis. Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok (v případě pořízení nehmotného majetku s hodnotou nad 60 tis. Kč)
12)např. nájemné, cestovné, honoráře, nákup zboží a služeb (vždy specifikujte o jaký druh zboží a služeb se jedná) apod.

Žadatel prohlašuje, že 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 jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní
společnosti.
Žadatel souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a zveřejněním jména (názvu nebo obchodní firmy), sídla (obce místa
bydliště), dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace.
Místo a datum:

Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:

Valašské Meziříčí 16.4.2019

Ing. Vojtěch Gerla

