!!VZOR!!

Žádost o finanční podporu z dotačního programu

Podpora rozvoje cyklistiky
a cyklistické dopravy
v Jihomoravském kraji v roce 2018
(zkratka “DP RC“)
Kontrolní součet:

Evidenční číslo:

1i875

Datum doručení:
Dotčený odbor:

Odbor regionálního rozvoje

Žadatel
Název/obchodní firma
Právní forma
Plátce

IČ

/neplátce

DIČ

DPH

Email
Mobil

Telefon/FAX

Bankovní spojení žadatele - majitele účtu
-

/

předčíslí účtu

číslo účtu

kód banky

Sídlo
ulice

č. popisné

č. orientační

následující položky vyplňujte postupně, jak jdou za sebou

okres
ORP1)
1)

ORP = obec s rozšířenou působností

obec
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pošta

PSČ

Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele (statutární zástupce)
Titul

Jméno

Příjmení

Titul za

Email
Mobil/telefon

Funkce

Přidat další oprávněnou osobu

Kontaktní osoba, zasílací adresa (nevyplňujte, je-li shodné s osobou oprávněnou
jednat za nebo jménem žadatele nebo sídlem žadatele)
Titul

Jméno

Příjmení

Titul za

Email
Mobil/telefon/FAX
Ulice

č. popisné

Obec

PSČ

č. orientační

Projekt
Název projektu
Stručný popis projektu/akce/činnosti (max. 1000 znaků včetně mezer)(lze přiložit i
samostatnou přílohou)
Doba dosažení účelu projektu (termín dokončení realizace projektu)

Předpoklad financování projektu
Celkové předpokládané výdaje projektu (v Kč)

0

- investiční
- neinvestiční
projekt je spolufinancován z cizích zdrojů
projekt je spolufinancován z vlastních zdrojů
vlastní zdroje žadatele

0
vyberte způsob spolufinancování

NaN

Požadovaná výše finanční podpory (v Kč)
vyberte způsob spolufinancování
Podíl podpory na celkových předpokládaných výdajích projektu je

0
0,00 %
NaN

Kontrolní součet: vlastní zdroje + požadované finanční podpory
(popř. příspěvek ze SFDI nebo jiných cizích zdrojů) = celkové
předpokládané výdaje projektu

0

Zatržením volby “Přidat řádek“ v tabulkách Aktivit a úseků cyklostezek nebo cyklotras
bude stávající řádek uzamčen. Pole v tabulkách vplňujte postupně, pole na jednom
řádku musí být vyplněna PŘED PŘIDÁNÍM DALŠÍHO ŘÁDKU!!!

Aktivity (viz Dotační program čl. 7) (max. 5 řádků)
V případě realizace více jak 5ti aktivit je nutno jejich přehled předložit jako samostatnou
přílohu.
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Název aktivity

Popis

Číslo a úsek cyklostezky nebo
cyklotrasy(odkud - kam)

Délka v
metrech

Předpoklá- Přidat
dané výdaje řádek
v Kč

Druh povrchu

Přidat
řádek

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE:
Prohlašuji, že žadatel:
� má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé ze
samostatné i přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci a jsou splatné (tj.
zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně),
� nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy České
republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále zdravotním
pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty spolufinancované
z rozpočtu EU,
� nenachází se podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo v jeho případě k
podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal a nebylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, a to i za období tří let před podáním žádosti o dotaci,
� nenachází se v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo
zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny (např. fúze společnosti,
rozdělení společnosti),
� nebyl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem,
na který má být poskytována dotace,
� vůči němu (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu
soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce,
� nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním
veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin
proti majetku podle hlavy druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní
zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v
souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li žadatel
právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické
osoby pro účely podání žádosti o dotaci a uzavření a realizace smlouvy o poskytnutí
dotace,
� souhlasí se zveřejněním názvu, sídla, IČ, výše poskytnuté podpory a účelu, na nějž je
podpora poskytována včetně názvu projektu,
� s ohledem na zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů
uvedených v této žádosti Jihomoravským krajem pro účely dotačního řízení,
� uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a nezatajuje žádné okolnosti důležité pro
posouzení žádosti.

K žádosti připojuji tyto povinné přílohy:
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� prostá kopie dokladu prokazujícího právní osobnost žadatele (např. prostá kopie výpisu ze
živnostenského rejstříku, registru ekonomických subjektů nebo jiné zákonem stanovené evidence)
příp. jiného dokladu o právní osobnosti žadatele (platné stanovy, statut apod.), pokud si
vyhlašovatel tento údaj nemůže ověřit či opatřit jiným způsobem přípustným podle zvláštních
právních předpisů,
� prostá kopie dokladu o oprávněnosti osoby jednat za žadatele (např. prostá kopie jmenovací
listiny, zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty, zápisu ze schůze orgánu
oprávněného volit statutární orgán, plná moc apod.), pokud si vyhlašovatel tento údaj nemůže
ověřit či opatřit jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů. V případě
zastoupení na základě plné moci bude předložen její originál nebo úředně ověřená kopie (podpisy
nemusí být úředně ověřeny),
� prostá kopie dokladu prokazující registraci k DPH a skutečnost, zda žadatel má či nemá nárok na
vrácení DPH v oblasti realizace projektu, je-li žadatel plátcem DPH,
� prostá kopie dokladu o zřízení bankovního účtu (např. prostá kopie smlouvy o zřízení běžného
účtu, potvrzení banky o zřízení či existenci běžného účtu), má-li žadatel zřizovatele, pak i prostou
kopii dokladu o zřízení běžného účtu zřizovatele,
� popis projektu (originál) zahrnující zejména:

a) popis aktivit, které budou v rámci projektu uskutečněny,
b) popis přesné lokalizace trasy nebo oblasti definované v čl. 2.2. dotačního programu s uvedením
její délky a šířky v metrech a výměry povrchu vč. mapky se zakreslenými úseky trasy (vč.
seznamu dotčených pozemků),
c) předběžný položkový rozpočet projektu dle jednotlivých aktivit (příloha č. 9 dotačního
programu – doporučený vzor položkového rozpočtu projektu pokud žadatel nemá vlastní formulář
o stejné vypovídací schopnosti a formálních náležitostech),
d) časový harmonogram projektu,
e) odůvodnění žádosti s uvedení přínosu projektu pro Jihomoravský kraj a pro rozvoj cyklistické
dopravy a cykloturistiky v území realizace,
f) fotodokumentace současného stavu (před realizací projektu spolufinancovaného z dotace),
� prostá kopie dokladu prokazujícího právo žadatele provést stavební záměr na dotčeném
pozemku či stavbě, tj. vlastnické právo, věcné právo nebo jiné právo založené smlouvou (např.
výpis z katastru nemovitostí, smlouva o právu stavby, smlouva o nájmu atd.),
� prostá kopie zjednodušené projektové dokumentace nebo situačního plánu obsahující technické
parametry projektu,
� prostá kopie dokladu opravňujícího žadatele provádět v rámci projektu stavební práce
(např. územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení atd.) nebo čestné prohlášení o tom,
že žádná ze staveb v rámci projektu nevyžaduje územní, případně stavební řízení nebo jiné
opatření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – pouze pokud se žádost o dotaci týká stavebních
prací,
� doklad prokazující spolufinancování projektu z vlastních nebo dalších (cizích) zdrojů:

a) originál čestného prohlášení u spolufinancování podílu ze svých vlastních zdrojů,
b) prostá kopie dokladů u spolufinancování podílu z dalších (cizích) zdrojů např. prostá kopie
uzavřené smlouvy s poskytovatelem finanční podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí finanční
podpory,
c) originál vyplněného a oprávněnou osobou podepsaného čestného prohlášení dle přílohy č. 6
dotačního programu.

Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 15-ti dnů) oznámit poskytovateli veškeré
změny údajů uvedených v žádosti, které u žadatele nastanou po podání žádosti.

Datum:
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Podpis žadatele/osoby oprávněné jednat za nebo
jménem žadatele (příp. též otisk razítka)

Předat k odeslání

NEVYPLŇOVAT, VYPLNÍ ADMINISTRÁTOR DOTACE Z KrÚ JMK:
Potvrzuji provedení administrativní kontroly žádosti o dotaci.
Jméno, příjmení, titul, odbor:
Datum:
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