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Příloha č. 3 - Vzor Žádosti o proplacení dotace 
 

PID finančního vypořádání   

 

Žádost o proplacení dotace 

ve výběrovém dotačním řízení na podporu kulturních a kreativních odvětví  

Kreativní vouchery pro rok 2023 

 

Základní informace  

Název/jméno a 

příjmení příjemce 

dotace 

 

IČO 

 

Kontaktní osoba  

 

 

e-mail  telefon  

Název projektu  

 

 

Sídlo/trvalé 

bydliště (ulice, 

PSČ, město) 

 

Kraj 

 

Název/jméno a 

příjmení 

poskytovatele 

služeb (kreativce)  

 IČO  

Sídlo/trvalé 

bychliště 

poskytovatele 

služeb (kreativce) 

 Kraj  

Termín realizace  

Číslo rozhodnutí  

Účel použití 

dotace 

 

 

 

 

Zúčtování dotace 

Celkové skutečné 

výdaje projektu 
Kč Další zdroje financování projektu Kč 

Výše poskytnuté 

dotace  

 Kč 

Vyčerpaná částka 

z dotace 

Kč 

Účel platby  

Celková 

částka 

dokladu  

Kč 

Čerpaná 

částka 

z dotace   

Kč 

Účetní doklad  

(faktura) vystavený 

+- 
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poskytovatelem služby 

(kreativcem) 

s předmětem plnění – 

účel dotace 

Doklad o úhradě  

(výpis z účtu) 

+- 

Celkem čerpaná 

částka 

 Kč 

 

Věcná zpráva o realizaci  

Popis výstupu spolupráce, zhodnocení realizace kreativního řešení výrobku nebo služby. jak projekt zlepšil 

stávající produkt nebo službu směrem ke klientům,  vyhodnocení dopadu výstupu na podnik, jeho využití a 

konkrétní přínos pro podnik, smysluplnost dotace, naplnění cíle. 

 

Propagace a prezentace podpory z fondu NPO a MK ČR 

 

Harmonogram průběhu 

 

 

Evaluace 

Spokojenost se službami poskytovatele služeb (kreativce), průběh spolupráce, spokojenost s jeho komunikací 

v rámci přípravy a v průběhu spolupráce, s rychlostí přípravy a realizace a spokojenost s kvalitou realizace 

výstupu. 

 

Budete pokračovat ve spolupráci nebo navážete na jiné spolupráce, jejichž účelem bude další (navazující) 

kreativní řešení produktu nebo služby? 

 

Přínos dodaného projektu (výstupu) pro podnik. Jak projekt zlepšil stávající produkt nebo službu směrem ke 

klientům. K čemu spolupráce s poskytovatelem služeb (kreativcem) a realizovaný projekt (výstup) podniku 

pomohli? 

 

Jaké změny dotační výzvy Kreativní vouchery byste doporučili? 

 

 

Ostatní/přílohy 

Předávací protokol mezi příjemcem dotace a poskytovatelem služby (co bylo výsledkem 

realizace projektu a v jaké formě bylo předáno) 

 

Propagace a prezentace podpory z fondu NPO a MK ČR Vložit 

Fotografie výstupu Vložit 

Ostatní, co považuje příjemce za důležité Vložit 

 

Příjemce dotace svým podpisem stvrzuje a čestně prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři jsou úplné a 

pravdivé a přiložené kopie daňových dokladů jsou shodné s originály v účetní evidenci. Podepisující osoba si 

je vědoma možných správněprávních i trestněprávních důsledků nepravdivého čestného prohlášení pro sebe i 

pro příjemce dotace (včetně trestného činu dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku). 

V   dne  

Jméno, příjmení, titul    

Podpis  

 


