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vEŘEJNo PRÁvNÍ sľvĺLoUvA

o PoSKYTNUTÍ DOTACE ZRoZPoČľuKARLOVARSKÉHO KRAJE
(dále jen,,smlouva")

Smluvní strany:

Kaľlovarský kľaj
Adręsa sídla:
Identifikaění ěíslo:

Zźnodni 353/88, 360 06 Karlovy Vary

DIČ:

c270891168

Zastoupený:
Bankovní spojení:

Mgľ. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou

případně dalšíúěty

70891 168

- Dvory

čísloúčt
účtu

číslo

účtu

číslo

Datová schĺánka:

Administrující odbor:

čísloúč

siqbxt2
odbor bezpeěnosti a krizového řízení

(dále jen,,posĘrtovatel")

NovB CBsKo' nadačnífond
Adresa

sídla:

Eliášova 27414,160 00 Praha 6

Identiťrkaěníěíslo: Ż4697486

DIČ:
Právní forma:
Zastoupený:

CZ246g7486

nadačnífond
Pavlem Tůmou, Vladimírem Adamcem
Registrace ve veřejném rejstříku: N 794 u Městského soudu v Prazę

Bankovní spojení:

E-mail:

Je plátce

ěíslo úětu:

DPH'

(dále jen,'příjemce")

(společně jako ,,smluvní strany")

1. V

článek l.
obecné ustanovení
souladu se zákony č,' lŻ9l2000 Sb., o kĺajích(krajské zŕizeni), ve znění pozdějších předpisů

a č,. Ż5012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále také

,,RPÚR"; posĘrtovatel poskytuje příjemci dotaci na účeluvedený v článku II. śrnlouvy a příjemce tuto
dotaci přijímá.
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článek II.
Výše dotace' její účela údaje o dotaci
Poskýovatel poskytuje příjemci dotaci z rozpoćtu posĘrtovatele v kalendářním roce, ve ýši a na úěel
podle údajůuvedených v odstavci 2' tohoto článku. Výše dotace můŽe byt sníŽena s ohledem na maximální
přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to dle aktuálního stavu v registru podpor dę minimis v dęn
podpisu smlouvy.
Úaaie o dotaci:
Dotace se poskytuje v kalendářním roce: 2019
Dotace se poskytuje ve ýši: 199 980 Kč včetně DPH
(Slovy: stodevadesátdevěttísícdevětsetosmdesát korun česĘch)
Dotace se poskytuje na účel:přistavení vlaku a realizace projektu RBvoLUTIoN TRAIN - TOUR 2019
v KARLovYcH VARECH ve dnech Ż. a 3. 5 ' 2019 ve městě Karlovy Vary.
Platba dotace bude opatřena variabilním symbolem:

I

Clánek III.
Způsob posĘtnutí dotace
Dotace bude příjemci poukázána jednorázově do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy, atoformou
bezhotovostního převodu na bankovní účetpříjemce uvedený ýše ve smlouvě. Platba bude opatřena
variabilním symbolem uvedeným v odstavci 2 čLIJ.

Ż.

Dotace je poskýována formou zźůohys povinností následného vyúčtování

1.
2.

Clánek IV.
Základní povi n nosti

Příjemce je povinen řídit se touto smlouvou.

p

říj em ce

Příjemce je povinen použítposĘrtnuté finanění prostředky maximálně hospodárným způsobem. Příjernce

je povinen poużit poskýnuté ťrnančníprostředĘ výhradně k účeluuvedenému v článku II. smlouvy a
v souladu se speciťrkací uvędęnou v odstavci 5. tohoto článku. Příjemce týo prostředĘ nesmí posĘrtnout
ji"ý- právnickým nebo szickým osobám (pokud nejde o úhľadyspojené s realizací účelu,na který byly
posĘrtnuty). Dále příjemce týo prostředĘ nesmí použítna dary, penále, úroĘz uvérű, náhĺady škod,
pokuty, úhrady dluhu apod.

3.

Příjemce je povinen vyčerpat poskýnuté finančníprostředĘ nejpozději do 31. 12.2019

4.

Pokud příjemce vede účetnictvínebo daňovou evidenci musí být účetníopęrace související s posĘrtnutou
dotací odděleně identifikovatelné od ostatních účetníchoperací v účetnictvínebo daňové evidenci
příjemce. To znamená, Źe uč,ętru opeľace souvisejícís dotací musí byt účtovány odděleně od ostatních
aktivit příjemce (např. na zvláštním účetnímstředisku).

5.

Dotace je neinvestičníhocharakteru a příjemce je povinen ji použítýhľadně k pokrytí nákladů
vynaloŽených k zajištění 2 dnů přistavení vlaku a ręa|izaci projekĺu REVOLUTION TRAIN - TOUR
2OI9 v KARLOVÝCH VARECH,bliże speciťrkovaných v Žádosti o individuální dotaci a Položkovém
rozpoětu akce, které tvoří nędílnou součást této smlouvy jako Příloha ě. l a Příloha č. Ż.

6.

Dotace podléhá finančnímuvypořádání. Příjemce je povinen provést a předložit administrujícímu odboru
prostřednictvím podatelny poskýovaÍe|e závěreěné ťrnančnívypořádání dotace na předepsaném formuláři,
které příjemce opatří sým podpisem' a to nejpozději do 31. 1. 2020, resp. do dne ukončenísmlouvy
v případě čl. Vil (rozhodujícíje datum doručenífinančního vypořádání dotace na podatelnu
posĘrtovatele). Formulář ťrnančnívypořádání dotace je přílohou vyhlášení dotačníhoprogramu nebo
informací o individuálních dotacích a je zveřejněn na intemetu posĘrtovatele v sekci Dotacę
http ://www. kr-karlovarsky. czldotace/Strank-y/Prehled-dotace. aspx.
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8.
9.

Příjemce je povinen společně s finančnímvypořádáním dotace předloŽit kopie veškeých dokladů
vztahujících se k poskytnuté dotaci. Ke každémudokladu musí byt přiložen doklad o jeho úhľadě
(bankovní výpis či pokladní doklad). Doklady, zejména fakÍury, tj. účetza provedenou práci nebo zboŽí,
které bylo dodáno, musejí byt označeny identifikací dotace (zkrácenýmĺázvęm dotace apod.). Doklad o
úhradě zá|ohyldilči platby bez vyúčtovánítéto zálohyldi|č,i platby nelze považovat za doklad
k závěreěnému finančnímuvypořádání dotace a zauznate|ĺý ýdaj'

Spolu

s ťrnančnímvypořádáním

dotace

je

příjemce povinen předloŽit administrujícímuodboru

vyhodnoceni pouŹiti posĘrtnuté dotace s popisem realizace a zhodnocením realizovaných aktívit.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na projekt (akci) obdrŽel dotaci od poskytovatele, a
to na weboých stránkách, pokud je má zŕizeny, na propagačních, informačníchmateriálech, pokud je
vydtxá k projektu, napozvánktlch, slovně prezentovat posĘrtovatele v médiícha na tiskowých konferencích
pořádaných u příleŽitosti projektu, oficiálně ponlat zástupce posĘrtovatele na konání akce, distribuovat
tiskové materiály posĘrtovatele mezi hosty apod. Příjemce je povinen obdobným způsobem prezentovat
projekt Kaľĺovarskéhokraje ,,Żirý k'raj", ato viditelným umístěním loga projektu na propagačních
materiálech, dále viditelným umístěnímloga na pódiu (případně v rámci videoprojekce) a při distribuci
propagačníchmateriálů projektu (logo a informace o projektu |ze ziskat na www.zivykraj.cz). od podpisu
smlouvy po dobu ręalizacę projektu umístípříjemce na webových stránkách, pokud je má zŕizeny, aktivní
odkaz www.kr-karlovarsĘ.cz a www.zivyhaj.cz. Návrh způsobu propagace předloží příjemce
posĘrtovateli do l0 kalendářních dnů od podpisu smlouvy kodsouhlasení. Propagaci poskytovatele
je příjemce povinen doložit pÍi závěreěném f,rnaněním vypořádání dotace (např. audio/video záznam,

fotografie, materiály). Příjemce odpovídá za spľármost loga poskytovatele, pokudjeuvedeno na
propagačníchmateriálech (pravidla pro użiti loga posĘrtovatelę viz www.kľ-karlovarsĘ.cz, odkaz
KarlovarsĘ kraj _ Poskytování symbolů a záśtit) a loga projektu ,,Żirý Y'raj" vízwww.zivykľaj.cz zźl|ożka
Tourism pľofessionals."

je příjemce povinen wátit nejpozději do termínu předloŽení
závěrečného finančníhovypořádání dotace uvedeného v čl. IV. odst. 6, a to formou bezhotovostního
převodu na účetposĘrtovatele vedený u Komerční banĘ, a.s., pobočka Karlovy Vary, č. účtu

10. Nevyčerpanéfinanění prostředĘ dotace

Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odst. 2

čl.L

11. Příjemce je ľovněžpovinen wátit posĘrtnuté finančníprostředĘ na úěet posĘrtovatele uvedený v odst. 10
tohoto ělánku, jestliŽe odpadne účel,na kteýje dotace poskytována, ato do l0 pracovních dnů ode dne,
kdy se příjemce o této skutečnosti dozvi. Platba bude opatřena variabilním symbolem uvedeným v odst. 2

čl. il.

12.

je příjemce
povinen
o této skuteěnosti
infoľmovat administrujícíodbor prostřednictvim avíza, které je přílohou
formuláře finanění vypořádání dotace.
Před vrácením nevyčerpaných finančníchprostředků zpět na úěet poskýovatele

13. Příjemce je povinen průběžněinformovat poskýovatele o všech změĺách, které by mohly při vymáhání
zadrž'ených nebo neoprávněně pouŽitých prostředků dotace zhoršitjeho pozici věřitele nebo đobytnostjeho

pohledávky.

14. Příjemce je zejména povinen oznámit posĘrtovateli do 10 pracovních dnů ode dne' kdy došlo k události,

skutečnosti, které mají nebo mohou mit za následek příjemcův záIik, transformaci, sloučeníěi splynutí
s jiným subjelĺĺem, zrušęníprávnické osoby s likvidací, zahájeni insolvenčníhoÍizeni, změnu statutárního
orgánu příjemce, změnu vlastnického vńahu příjemce k věci, na niŽ se dotace poskytuje, apod.

15. V případě, že nastanou skuteěnosti uvedené v předchozím odstavci, je příjemce povinen zajistit při přeměně
pľávnické osoby nebo jejího zrušení,aby práva a povinnosti ze smlouvy přešly na nástupnickou právnickou

osobu nebo podat návrh na ukoněení smlouvy. V případě zrušęníprávnické osoby s likvidací provede
příjemce finančnívypořádání posĘrtnuté dotace obdobně dle odst' 7 článku IV. smlouvy, a to ke dni
likvidace.
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1ó. Je-li příjemce veřejným zadavatelem nebo splní příjemce definíci zadavatele podle zákona č,. 134lŻ016 Sb.,
o zadźlľéníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je povinen postupovat při výběru dodavatele

podle tohoto zákona.
17. Je-li příjemce plátcem daně z přidané hodnoty, a pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti
s financováním daného pĄektu nárok na uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty v plné ýši, krácený
nebo v poměrné výši, nemůžeuplatnit v závěręěném vyičtování tuto výši nároku na odpočet daně z přídané
hodnoty j ako uznatelný ýdaj/náklad.
18. Příjemce je povinen hľadit náklady, které uplatňuje z doÍace, pouze z bankovního úětu příjemce, kteý je
uveden v záh|avi smlouvy, popŕ. z peněŽní hotovosti převedené z tohoto bankovního účtudo pokladny
příjemce. Úhĺada nákladů z jinéhobankovního účtuneŽ zučtupříjemce, kteý je uveden v ztthlavismlouvy,

je přípustná pouze v případě, kdy před uskuteěněním úhľadynáklađůbyly peněžníprostředĘ dotace či
jejich ěást bezhotovostně převedeny na bankovní úěet, ze ktęrého byla úhĺadanákladů uskuteěněna.
Příjemce je povinen doložit převod peněŽních prostředků mezi bankovními účty.

článek v.
Kontľolní ustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou oprávněny zejména v souladu se zákonem č).3z0lŻ0u Sb.' o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zákon o ťrnančníkontrole), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem ć.255lŻ0I2 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znénipozdějšíchpředpisů
a dalšímiplatnými pľávními předpisy kontrolovat dodrženípodmínek, za nichż byla dotace posĘrtnuta,
věetně podmínek vyptývajících ze smlouvy, a příjemce je povinen tuto kontľolu stľpět.

Ż.

smlouvy' vývářet podmínky
Příjemce je povinen v pľůběhu trváru smlouvy, i po skončeníúčiĺľlosti
je příjemce povinen
V
provádění
kontrolu
čerpání
a
vyuŽiti
dotace.
této
souvislosti
k
kontroly a umožnit
poskýované
službě,
zejméĺaumožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetníevidence a záznam'ü o
v případě, že je povinen účetníevidenci vést' popř. vstupovat do souvisejících prostor. Příjemce je povinen
umožnit rnýkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součirnost všem osobám
oprávněným k pľovádění kontroly. Příjemce je povinen předloŽit kontrolním orgánům poskytovatele
kdykoliv na vyżádérĺk nahlédnutí veškeréúčetnízáznamy vztahujíci se k účeludotace a předmětu
smlouvy, umoŽnit kontrolu souvisejících skutečností (dále jen,,podklady") a strpět i předložení veškerých
účetníchzáznamű, které nemají přímý vztahkpředmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zajištěníoriginálních úěetních
záznamű vč' podklađů.

3.

Příjemce je povinen na žádost posĘrtovatele písemně posĘrtnout doplňujícíinformace, případně doloŽit
dalšídokumenty, související s plněním účeluposĘrtnuté dotace.

4.

Příjemce je v rámci ýkonu kontrolní čirmostídle odst. 1 tohoto ělánku povínen umoŽnit kontrolu a
předloŽít kontrolním orgánům posĘrtovatele k nahlédnutíveškeréprůkaznéúčetnízáznamy týkajícíse
daného účelua posĘłnutédotace'

článek VI.
Důsledky porušenípovinností příjemce

I

V případě' že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených v odst. 3, 4,8,9, IŻ, 13, 14, 15,
l8 čl. IV., popř. porušíjinou povinnost nepeněžité povahy vyplývajícíz této smlouvy, nespočívajícívšak
v neopľávněném použitíprostředků dle odst. 2 tohoto článku, povaŽuje se toto jednání za porušení
rozpočtovékázněve smyslu ustanovení $ 22 RPÚR. Příjemce je v tomto případě povinen pľovéstv souladu
s ustanovením $ 22 RPUR odvod za porušenírozpočtovéktvné ve ýši 5 % (slovy: pět procent)
posĘrtnutých finančníchprostředků, dle této smlouvy, do rozpočtu posĘrtovatele.

Ż.

V případě, Že příjemce nepľokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 1, 2, 5, 6,7, 16 poużitífinančních
prostředků v souladu s ěl. IV. odst. 2, popř. použije poskýnuté pľostředky, případně jejich část, k jinému
účelu,neż je uvedęno v článku [V. odst' l této smlouvy, povażllji se týo prostředky, případně jejich část,
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prostředky neoprávněně pouŽité ve smyslu ustanovení $ 22 RPUR. Příjemce je v tomto případě povinen
s ustanovenim $ 22 RPÚR odvod za porušení rozpočtovékázně do rozpočtu
poskytovatele.
Za

provést v souladu

3.

Vpřípadě, Že příjemce nesplní některou ze sých povinností stanovených včl. IV. odst. l0, ll
této smlouvy, povaŽuje sę toto jednání za zadržení peněŽních prostředků ve smyslu ustanovení
$ 22 RPUR. Příjemce je vtomto případě povinen provést vsouladu sustanovenim$ 22 RPÚR odvod
za porušenírozpočtovékázně do rozpočtu poskýovatele.

4.

1.

Veškeréplatby v důsledku porušenípovinností příjemce provede příjemce formou bezhotovostního
převodu na účetposĘrtovatele uvedený ýše a opatří je variabilním symbolem a písemně informuje
posĘrtovatele o vrácení peněžních pľostředků na jeho účet.
CI. VII.
Ukončení smlouvy
Smlouvu lze ukoněit nazáhJadě písemnédohođysmluvních stran nebo výpovědí

2.

Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta činí1 měsíc azač,iná běžet 1. dnem následujícím po dni doručęnírn-ýpovědi druhé smluvní straně.
V případě pochybností sę má za to, że výpověd' byla doručena 5. pracormím dnem od jejího odeslání. Ve
výpovědní lhůtě můŽe posĘrtovatel zastavit poskýnutí dotace.

3.

V případě ukončenísmlouvy dle ýše uvedených odstavců tohoto ělánku, je příjemce povinen provést
finančnívypořádání posĘrtnuté dotace obdobně podle odst. 7 ělánku [V. smlouvy' a to ke dni ukončení
smlouvy.

1.

Clánek VIII.
Veřejná podpoľa
Podpora posĘrtnutá dle smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezaĘádajici
veřejnou podporu podle čl. l07 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské unie (dříve čl. 87 odst. 1 Smlouvy
o zaIoŹeni Evropského spoleěenstvi, kďyż. však příjemce ýslovně bere na vědomí, že kompetentním
orgánem kposouzení slučitelnosti poskytnuté podpory se spoleěným trhem vpřípadě, že by sejednalo o
veřejnou podporu, je toliko Komisę (ES). Komise (ES) je oprávněna uložit příjemci podpory navrácení
veřejné podpory' spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpory podpisem této smiouvy stvrzuje' żeby|
s touto skutečnostíseznámen.

2.

I

Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazllje vrátit poskytovateli bez zbyteč,néhoodkladu posĘrtnutou
podporu včetně úľokůpodle Nařízení komise v případě, Že se jeho prohlášení v předchozím odstavci
uvedené prokáŽe jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle přímo aplikovatelného právního
předpisu1 bud'o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení podpory.

Clánek IX.
Zá,ľérečnáustanovení
Na poskytnutí dotace není právní nárok. V případě dlouhodobých činnostínebo opakovaných akcí
nevzniká uzavřením smlouvy automaticĘ nárok na poskýnutí dotace v následujících letech.

2.

Příjemce je povinen bez zbyteć,ného prodlení písemně informovat ađministrujícíodbor o jakékoliv změně
v údajíchuvedených v této smlouvě ohledně jeho osoby a o všech okolnostech, kÍerémají nebo by mohly
mít vliv na plnění jeho povinností pođlesmlouvy.

3.

Pokud smlouva či zvláštníobecně závazný předpis nestanoví jinak, řídíse vztahy dle smlouvy příslušnými
ustanovenímízákonů č,. 500lŻ004 Sb., správní řád, ve znění pozděj šíchpředpis ű a č,. 89l20l2 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů.

l NařízeníRady (ES) č. 65911999 ze dne 22. bŤezna l999,

kteým

sę stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES
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4.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních,znichžŻ obdrŹi posĘrtovatel a

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

6.

Smlouva nabývá účinnostidnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č). 340lŻu5 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegístrusmluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějšíchpředpisů. Smluvní strany se dohodly, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv
provede poskýovatel. Kontakt na doruěení oznámęĺi o vkladu smluvním protistranám je uveden v záh|avi
smlouvy u příjemce.

7.

V případě, že se něktęrá ustanovení smlouvy Stanou neplatnými nebo neúčínnými,zůstává platnost a
účirnostiostatních ustanovení smlouvy zachovtna. Smluvní strany se zavanlji nahľadit takto neplatná
nebo neúěirná ustanovení ustanoveními jejich povaze nejbliŽšímis přihlédnutím k vuli smluvních stran

1 příjemce.

dle předmětu smlouvy.

8.

s ustanovením $ 59 odst' 2 písm.
a) zákona č,. 12912000 Sb., o krajích (krajské zÍizeni), ve znění pozdějších předpisů, Rada Kaľlovarského
kľaje usnesením ě. RK 390/04/19 ze dnę 8. 4' Ż0l9'

o posĘrtnutí dotace alzavŕęniveřejnoprávní smlouvy rozhodla v souladu

Karlovy Vary

1

dne

0 -0ô- 20ĺ9

'1ľlltł
(místo)

(posĘrtovatel)

Přílohy:
e . l - Žádost o posĘrtnutí individuální dotace zrozpoćtuKarlovarského kraje
č,. Ż _Po|ożkový rozpočet

Za správnost:

G"błoh

łľłno
VA

\

Podpis:............
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KRAI

Poskytovatel dotace

lvĺístopro nalepení evidenčního štítkupodatelny

Karlovarský kraj

ttlad

Zĺvodní353/88
360 06 Karlovy Vary - Dvory

ľlllllllllil

Ev,č.: l(l(_ĺ2ooor19.

IdentiÍikačníčíslo7089l ló8
Datová schránka siqbxt2
Telefon +420354222 ll1 (300)

Lirýlpňĺ.: Doflo;
čbloiednacl:

E-mail posta@kr-karlovarsky.cz

ĺ3'2.20ĺ9

u/-l|16l L\l

Ąą

Misto pro intenú zóznamy poslEtovatele

Żád'osto poskytnutí

individuální dotace z rozpočtu Karlovaľského kľaje
Název dotačníhoprogramu

Administrátor (název

1.

odboru)

Individuálnĺ dotace - odbor školswí, mládeŽe a tětovýchovy

odbor školství, mládeŽe a tělovýohovy

IdentiÍikace žadatele

Żadate| je

Právnická osoba

Název právnické osoby:

NovÉ ČEsKo' nadačnífond

Adresa sídla

Ulice

Eliášova

L. poprsne

274

Č. orientační

4

Obec

Praha

PsČ

16000

Pošta

Identifi kačIri čísloQČo)

DlČ (vyplníjen plátce DPH)
Vyplní jen plátce DPH
Právní Íbrma

24697486

c7.24697486

t_

,lJ

Budu

El

Nebuou uplatňovat odpočet DPH

iNadační fond

osoba oprávněná jedrrat za nebo jménem Žadatele (statutámí zásfupce);
Titul před jménem

Jmélro
Pavel
Vladimír

Příjmcní
Tůma

Adamec

Titul za

osoby s podílem v
prár,nioké osobě Žadatele

)sĺlllv. v nichŹ lrtii žadatel
pi'ĺlný ptxlĺl ł r'ýŠetohoto
:podílu
(

Další údaje o žadateli
Název banky

Číslobankovnihcl ťrčtu

Čĺsloúeru

Kócl banky

Telefon/rnobil

Ełnail
Datová schránka

5óbch5j

Zřizovatcl je obec (město)

D

r\NO

MNe

tlaa;e o zřizovateli žadatele
lNázev zřizovaĹele
Ulice nebo část obce
Čislo popisné
Číslooľientační

Síĺllo

Obec

PSČ
Pošta
ltlenti tjkačníčislo (IČo)

]'iful před jménem
Jméno a příjmenízáslupce

zÍizovatele

Jméno
Příjmení

Titul zajménenr
Telefoďmobil
'E-mail
'

Dator,á scbránka

iNázev banky
i

tsankovnĺ účetzřizovatele

2. obsah

žádosti

Požadovaná částka dotace v Kč

199 980

Z toho investičníqýtlajc- v Kč
a

neinvestiční výdaje v

0

Kč

Úč"l dot"""

Spccitikacc účcludotace (co
možná nejpodrobnější speciÍikace
irčelu, na kteý má být dotace
poskyhruta)

199 980

Zajištění akce pro děti, mládež a l,eřejnos( z Kaľlových VarŤ a šiľšĺhookolĺ z oblasti primámí.

.

.

Progĺam REVOLUTION TRAIN je programem prinrární pľevence' zaměřeným lla pľáci s populací
nezasaženou ľizikovými zátěŽemí. Je součástíširšihosystému prinránrí pľevence rizikového chování,
vyużivä rrrezioborového přístupu, odpovídá potĺębállr cĺlovéskupiny a podporujeji v dosaŽení
optilnálníIlo Ęzického, duševního a sociálrlího zdrayí a kvality Života.
Aktiviý projektu se nezalněřují pouze na oblast nelegálníclr dľog, ale snažíse i sniŽovat nriru užívání
''legálních'' dľog, se kterymi má zkušenost velká l'ětšina nlladé populace.
Tohĺlto chceme docilit skrze příběh odehrávajicí se ve vlakové sortpravě REVOLU'ľION TRAIN,
týkajícíhose prnblematiky drogové závislosti a sociálních i krirninálních dťrsledků tohoto chování a
následných činnostĺ pracovní skupiny v Karlovaľskćn h'aji.
Hlavní cílová skupina pľogľamu jc tlrčcna:
* dle kritéria věku: dčti staršíhoškolnĺho věku a
mládež (l2 - l7 let);
* dle kritéria náročnosti: nezasažená populace
bezvýrazné zdravotně _ sociálrlí zátěŽe;
* dle instinrcionálniho:
žáci a studenti základních a středních škol a klienti školských z'aŕíz'eĺi;
Vcdlejší cílovotl skupinouje veřcjrrost (zcjllćna ľodiče s dětnli a dalšízásrupci veřejnosti zajímajíci se
o danort pľtllllcnllrtihu ).. . '
Ż

Názel,

1lľtl

RIVoLUTIoN TR.ĄIN - ToUR

jektu (stručně)

Doba dosaženíúčeludotace (např
rea|izace akce/či nnosti1pľojektu)

oĺl
l '4.Ż019

2019 V

KARI-oVÝCH VARECFI
do
3I

.l2.20l9

Karlovarský kraj
Místo realizace
Cĺlem projektuje snĺŽit výskyt či zcelazameziI vzniku rizikového chování u cílovéskupiny
dlouhodobá spolupráce odbomíkri v Karlovaľskénl kraji v oblasti primámí prevence.

odůvodněnížá<losti

a

Dťrvod předložení žádosti o

individuá!ní dotaci mimo dotační
programy vyhlĺłšenékrajem
Počet příloh

0

Seznam přĺloh

Povinnýrni přĺlohami k žádostijsou originály nebo ověřené fotokĺrpie ĺ1okladu prokarujícĺho:

ANO

ú

NE

a) vzník subjcktu,
b) ustanovení statutámího zástupce žadatele'

M

D
D

c) přidělení

a

IČo fuokud bylo přiděleno),

a

d) přidělení DIČ fuokud bylo přiděleno),
e)
i

ú

vlastnictvi bankovního účtuŽadatele.

Počet a obsah nepovirulých pr'íloh nenĺ stanoven. Zadejte názľy jednottiých příloh:

t.

)
3.
4,
5.
6,
7.
8.
9.
10.

1I-

LŻ.
13.

14.
15.
16.

t1.
t8.
19.

20.

)t
)')
L)-

24.
25.
3

!
!

!

3.

Propagace kľaje

Uveďte,jakým způsobem budete propagovat posĘ1tovatele dotace ajeho logo,,KarlovarsĘ kraj" a logo ,,Ż;vyuĺas' (vyberteje<lnu nebo
více z uvedených variant)

n

Na webových stnĺnkách umístěnim aktivních odkađ
Na propagačních a informačních materíálech
Na pozvánkácb
Pozvánĺm zástupce posĘtovatele na konání akce

v
v

ANO

ú

ANO

v
v

Umístěnímloga na podiu, v rrłmci videoprojekce nebo při veřejném projednávání
Zveřejněním fotogľafi í nębo videozámamu

ANO
ANO

n

NE
NE
NE

ANO

D

NE

a

NE

ANO

Na zpracované dokumentaci nebo vydané publikaci

Ú

ANO

ú

ANO

4.

NE

n

D

příjemce, poskytovatel dotace je uvedcn na webov'ých stnĺnkách. '

NE

ANO

Umístěnim informačnícedule či loga na nemovitosti, pozemku, které jsou dotčeny dotací nebo na

jiné ałeÍejnénina FB stránce

ú

NE

!

NE

čestnéprohlášenížadatele

Žkdatel o příspěvek prohlašuj e, že:

l. Všechny vyplněné ridajejsou pravdivé.
2' U něj nęrobíhá insolvenčnířízení, v němžje řešenjeho úpadek nebo hrozícíúpadek nebo Že nebylo rozhodnuto ojeho úpadku.
3. Nemá splatný dluh po lhůtě splahosti

vůčiposkyovateli.

4.

Má vyrovnány veškerézávazky vůčiposkytovateli.

5.

Nebyl pravomocně odsouzęn za trestný ěin.

6. Akceptuje znění vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskýnutí dotace, kteráje zveřejněna na intemetorných stránkách Karlovarského
kraje v námci vyhlášení programu pro přislušný rok a pľogram'

Místo vyhotovení
Místo a datum vyhotovenĺ žádosti

Datum vyhotovení
praha

Titul,

06.02.Ż0L9

jnéno a příjmení
Pavel Tůma, Vladimír Adamec

Vlastnoručni podpis Žadatele (razítko)

Podpis

Nadaěnl fond Novó Česko
F.ĺráśova

4

160 00

5.

Kontľola žádosti
Datułt
Titul,

'

Kontl'olu žádosti pľovedl

jnéno a pf.íjmení

Podpis

Dahtnt
Tit ul,

Správnost provedeni kontroly

ädosti ověřil

j n éno a př'íj łnen

í

Podpis

5

-1
P,?.,

Druh nákIadu lvýdaje
Druh
Položka
Položka
Položka
Položka

Druh

Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

Druh

Položka
Položka

Druh

Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka
Položka

1. Spotřeba materiálu
1.1 Dotazníkv' kancelářské a hvoienické ootřebv
1.2 Propaqační materĺálv
1.3 občerstvenído vlaku
1.4 občerstvení na workshopu

2. Mzdové nákladv

2.1 Zaĺĺštění
Drovozu vlaku
2.2 Statistĺcké zpracování dat
2.3 Orqanizace workshoou
2'4 Honoráŕ oro ořednášeĺící
2.5 UčastnĹci pracovnír:h skuoin
2.6 Koordĺnace aktivit

3. Cestovné
3.1 Cestovní náhradv realizačního h7mu
3.2 Cestovní náhradv ořednášeiíĺcích
4. Jiné uznatelné službv
4.1 Přeprava vlaku + poplatkv SZDC
4.2 Pronájem vagónu, elektrického generátoru,
elektrika a nafta
4.3 Celodenní zabezpečení vlaku a poiĺštění
4.4 Pronáiem kanceláre
4.5 Pronájem prostor pro workshop, technika,
proiekce
4.6 Ubvtování a strava realizačního bÍmu
4.7 Pronáiem prostor Dro Dracovnískuoinv

CELKEM:

Požadovaná
výše dotace
(v Kč)

11 300
3 100
4 000
1 200
3 000

117 080

34 000
B 000
s 000
9 600
46 480
14 000

10 700

6 000

4 700
60 900
30 600
5 600
3 800

700
5 700
13 000

1 500

199 980

Krajský
bezpečnosti' 0

