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 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Pro rok ..............

Údaje o žadateli:

Název žadatele 
(dle OR u právnických osob, zakladatelské listiny u nestátních neziskových organizací, atd.)




Sídlo / adresa
(dle OR u právnických osob, zakladatelské listiny u nestátních neziskových organizací atd.)



IČO



Plátce DPH (nehodící se škrtněte)
ANO / NE
DIČ


Telefon / Fax




E-mail



Statutární orgán/zástupce
(osoba zastupující žadatele - jméno, příjmení , titul, funkce- právní důvod zastoupení)



Osoba odpovědná za 
projekt 
(případně doplnit pracovní pozici, včetně adresy a telefonu)




Právní forma žadatele
(spolek, nadace, obecně prospěšná společnost, právnická osoba, atd.)



Identifikace osob s podílem v subjektu
(např. seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů družstva, seznam členů svazku obcí atd. – NUTNÉ VYPLNIT i pokud irelevantní)


Identifikace osob, v nichž má subjekt přímý podíl                                             (v případě potřeby uveďte v příloze žádosti; NUTNÉ VYPLNIT i pokud irelevantní)

Identifikace osob:



Výše podílu:
Bankovní spojení
(číslo účtu, název banky)





Rok:		Název projektu:	 

Název služby včetně způsobu, jakým je služba zaregistrována

Účel – cíl projektu


Termín, způsob realizace a
časový harmonogram
(doba, v níž má být účelu dosaženo)

Odůvodnění žádosti - popis projektu
(výčet a popis jednotlivých aktivit projektu, přínos projektu, okruh osob, kterých se bude projekt týkat)

Celkový rozpočet 
projektu v příslušném kalendářním roce (v Kč)
(položkový rozpis nákladů na provoz služby a předpokládané příjmy, ze kterých bude financována; v případě, že je žadatel plátcem DPH, uvádějte do rozpočtu ceny bez DPH)


Počet klientů 
(počet klientů ošetřených v domácí hospicové péči v předchozím roce + prokazatelně uvést do přílohy žádosti podklady, z nichž lze uvedené číslo ověřit)

Počet klientů k ošetření současně
(o kolik klientů lze při zajištění domácí hospicové péče pečovat současně )

Pokrytí území - Územní rozsah domácí hospicové péče 
(uveďte názvy obcí s rozšířenou působností, jejichž obvody pokrývá Vaše nabídka služeb a odhad počtu obyvatel kraje v těchto obcích péči)

Složení multidisciplinárního týmu 
(uveďte jednotlivé pozice v týmu a jejich pracovní úvazky. Do přílohy žádosti uveďte prokazatelné doklady, ze kterých vyplývá složení multidisciplinárního týmu a jejich úvazky, např. kopie uzavřených pracovních či jiných smluv. Popište, jak je zajištěna dostupnost jednotlivých členů týmu pro uživatele a systém výměny informací mezi nimi.)

Spolupráce se zdravotnickými zařízeními (s poskytovateli zdravotních služeb) na území, ve kterém působíte
(uveďte výčet fakticky spolupracujících zařízení i s adresou s rozlišením, zda jde o dosavadní spolupráci anebo alespoň existující dohoda o spolupráci, případně její příslib. Lze použít i samostatnou přílohu. Zdravotnickým zařízením se rozumí i samostatný praktický nebo odborný lékař.)

Požadovaná částka z rozpočtu kraje (v Kč)
(v případě, že je žadatel plátcem DPH, uvádějte požadovanou částku bez DPH)


Podpis (razítko) žadatele - statutárního zástupce, popř. osoby oprávněné zastupovat subjekt- doložit ověřenou kopii dokladu opravňující zastupovat žadatele
Jméno a příjmení:

Podpis a razítko:




Seznam příloh žádosti (originál nebo ověřená kopie):

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

Příloha
Počet listů přílohy
Doklad potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti (dle OR,  zaklad. listiny atd.).


Doklad o oprávnění k poskytování zdravotních služeb či k registraci dle zákona č. 372/2011 Sb. resp. dle zákona č. 160/1992 Sb.

	Doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu/zástupce žadatele.



Doklad o přidělení IČO.


Doklad o přidělení DIČ. 


Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele (vč. souvisejících dodatků) v některém peněžním ústavu. 


Způsob použití požadované dotace rozdělený na neinvestiční prostředky – výčet toho, na co obdržené fin. prostředky budou použity.


	Udělení souhlasu k práci s daty.



	Doklady prokazující počet ošetřených klientů domácí hospicové péče v předchozím roce. 


Doklady prokazující složení multidisciplinárního týmu a úvazky osob v multidisciplinárním týmu.

	Rozpočet domácí hospicové péče za předcházející rok – struktura příjmů a výdajů, resp. nákladů a výnosů.



3nehodící se škrtněte

Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že u žadatele neprobíhá insolvenční řízení, nemá splatný dluh nebo nevyrovnaný závazek a nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin související s předmětem žádosti.

- pouze pro subjekty, které opakovaně žádají o dotaci a dokládaly přílohy uvedené pod číslem 1.- 5. v  minulých letech: 

Prohlašuji, že u žadatele nedošlo ke změně dokladů uvedených v čl. IV odst. 3 čísla 1) až 5) Pravidel pro dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru zdravotnictví krajského úřadu a doklady přiložené k žádosti o dotaci v minulých letech souhlasí s aktuální skutečností.





Datum ..........................							------------------------------------									     Razítko a popis žadatele

