
Pořadové číslo žádosti: 2153

Stránka 1 z 9Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1, IČO: 00023671, ID datové schránky: 8spaaur
https://www.mkcr.cz/ 

Žádost – NPO - 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru – Status 
umělce - Výzva č. 5/2022 – Mobilita II

Poskytovatel dotace Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1

Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa Status umělce / umělkyně

Název projektu Vzorové podání žádosti do Mobilita II

Tematický okruh PO/FO1 Prezentace profesionálů KKS v zahraničí – projekty mobility nad 400 tis. Kč

Registrační číslo žádosti 0215000009

Celková požadovaná dotace (Kč) 170 000

Doba realizace projektu od 01.01.2023

Doba realizace projektu do 31.12.2023

Datum podání žádosti 21.09.2022 13:02

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

Právní forma 706 - Spolek

Název či jméno žadatele SPOLEK

IČO 02181304

DIČ CZ1234567891

Adresa sídla žadatele
Ulice Číslo popisné 3 Číslo orientační

Kraj Plzeňský kraj Okres Klatovy Obec Rabí

PSČ Země Česká republika Kód RÚIAN

Doručovací adresa žadatele
Ulice Číslo popisné 3 Číslo orientační

Kraj Plzeňský kraj Okres Klatovy Obec Rabí

PSČ Země Česká republika Kód RÚIAN

Číselný kód okresu žadatele 5

https://www.mkcr.cz/
MK
Lístek s poznámkou
Zvolte vhodný název projektu

MK
Zvýraznění
Ve formuláři vyberte z hromadného seznamu:SPO (státní příspěvkové organizace)PO (právnické osoby)FO - (fyzické osoby)PO a FO mají stejné tematické okruhy1 - číslo tematického okruhu

MK
Zvýraznění
Pro projekty do 400 tis. Kč se prosím hlaste do dotačního řízení na podporu projektů vysílaných do zahraničí odboru mezinárodních vztahů: https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-dotacniho-vyberoveho-rizeni-na-podporu-kulturnich-projektu-vysilanych-do-zahranici-na-rok-2023-2891.html 

MK
Zvýraznění
Projekt se musí uskutečnit v roce 2023

MK
Zvýraznění
Projekt se musí uskutečnit v roce 2023

alzbeta.kalalova
Lístek s poznámkou
Datum se propíše automaticky při podání/odeslání žádosti.
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Adresa datové schránky xrhjth

Web žadatele/projektu Webové stránky projektu pokud již existují

Územní pracoviště FÚ Praha 6

Zřizovatel Příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti založené městem či krajem nebo firmy ve 
vlastnictví státu či územně-samosprávných celků, zde uvedou svého zřizovatele/vlastníka.
Ostatní nevyplňují.

CZ NACE 90.02 Podpůrné činnosti pro scénická umění

Kategorizace žadatele (podle 
počtu zaměstnanců a obratu 
podniku/organizace)

M  (m = malý, s = střední, v = velký)

Osoba oprávněná jednat 
jménem žadatele

Jméno osoby jednající za žadatele

Datum narození oprávněné 
osoby žadatele

01.09.1990

E-mail oprávněné osoby opravnena.osoba@spolek.cz

Telefon oprávněné osoby 111 111 111

Osoba je statutárním 
zástupcem žadatele / 
žadatelem je fyzická osoba

Ano

Osoba jedná za žadatele na 
základě ověřené plné moci

Ne

Jméno a příjmení kontaktní 
osoby žadatele

Jméno kontaktní osoby

Telefon kontaktní osoby 
žadatele

111 111 111

E-mail kontaktní osoby 
žadatele

kontaktni.osoba@spolek.cz

Uvedením telefonního čísla výslovně souhlasím s jeho využitím v případě telefonického kontaktu.
Uvedením e-mailové adresy výslovně žádám, aby mi byly informace o stavu žádosti doručovány na tuto elektronickou adresu (včetně 
automatických notifikací).

Bankovní účty
Číslo bank.účtu Dotační účet
19/0300 Ano

https://www.mkcr.cz/
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2. VLASTNICKÁ STRUKTURA

Identifikace vlastnické struktury dle § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel
Žadatel uvede informace o identifikaci:

1. Osob oprávněných jednat jménem žadatele (tzn. statutární orgán, fyzická osoba u OSVČ a osoby jednající na základě plné 
moci)

Název/Jméno, příjmení Funkce IČO Datum narození Bydliště/Sídlo
Osoba jednající na 
základě plné moci

koordinátorka spolku 01.09.2001

Pan Předseda Předseda výkonného 
výboru

01.09.1970

2. Osob, které mají podíl v žadateli, který je právnickou osobou
 Neexistují osoby s podílem v osobě žadatele  

3. Osob v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu
  Neexistují osoby, v nichž má žadatel podíl

4. Skutečných majitelů
 Potvrzuji, že jako jeden ze subjektů dle § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, žadatel nemá skutečného 
majitele.  

Název/Jméno, příjmení Datum narození
Jméno skutečného majitele 01.09.1970

https://www.mkcr.cz/
MK
Zvýraznění
Skutečné majitele nemají a výpis nepředkládají POUZE územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a další subjekty vyjmenované v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.
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3. ÚDAJE O PROJEKTU

Místo a datum konání 
akce/aktivity 

Místo a datum konání akce/aktivity

Stručná charakteristika 
projektu s jasně vymezeným 
cílem

O jaký projekt se jedná a co je hlavním cílem projektu

Spolupracující organizace 
(uvádějte název 
organizace/fyzické osoby) a 
konkrétní zapojení do 
realizace projektu

Uveďte partnera. Pokud s nikým na projektu nespolupracujete, uveďte to také.

Realizační plán projektu: 
časový harmonogram, rozsah 
projektu (počet plánovaných 
akcí, výstupů apod.; 
předpokládaný počet 
účastníků)

Časový harmonogram:
Rozsah projektu:

Stručný přehled personálního 
zajištění projektu

Popis personálního zajištění

Cílová skupina (komu budou 
realizované aktivity určeny), 
zapojení podpořených 
uměleckých a umělecko-
technických pracovníků 
včetně popisu 
transparentního výběru 
účastníků či způsob oslovení  

Komu je projekt určený, z jakého oboru, způsob výběru

Počet podpořených 
pracovníků KKS

5

Očekávaný rozvoj kompetencí 
zúčastněných pracovníků KKS 
– v bodech

popis získaných dovedností uměleckých či technicko-uměleckých pracovníků

Stručné shrnutí předchozích 
aktivit žadatele v oblasti, v níž 
žádá – v bodech

Předchozí aktivity

Popište rizika, tj. okolnosti 
nebo události, které mohou 
ohrozit nebo znemožnit 
dosažení cílů a úspěšnou 
realizaci projektu. Popište 
existující interní opatření k 
minimalizaci těchto rizik

Rizika

Význam projektu pro rozvoj 
KKS nebo u fyzických osob 
význam pro další činnost 

Význam, udržitelnost

https://www.mkcr.cz/
MK
Zvýraznění
Vyplňte předpokládaný počet, upozorňujeme na podmínku min. počtu podpořených pracovníků KKS dle tematických okruhů.
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žadatele, rozvoj dovedností a 
kompetencí

4. ROZPOČET PROJEKTU

Kód položky Název Celková částka Celková částka 
z dotace

Celková částka 
mimo dotaci

A Předpokládané náklady na projekt (v Kč) 170 000,00 170 000,00 0,00

    A5     Nepřímé náklady
    A1     Mzdové náklady (mzdy, DPP, DPČ ap.)
    A2     Honoráře a odměny dle smluv s aktéry KKS (smlouvy o 

vytvoření uměleckého díla, příkazní smlouvy ap.)
20 000,00 20 000,00 0,00

    A3     Nemateriálové náklady (náklady na služby) celkem 150 000,00 150 000,00 0,00

        A3.1         Produkce
        A3.2         Doprava, transport, technické zabezpečení, nájem 150 000,00 150 000,00 0,00

        A3.3         Propagace a PR
        A3.4         Ostatní náklady (jiné služby, poplatky ap.)
    A4     Materiálové náklady celkem

Požadovaná částka (Kč)
Celkové náklady z dotace 170 000,00

Celkové náklady mimo dotaci 0,00

Celkové náklady 170 000,00

5. ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Je žadatel plátcem DPH? N

Bude žadatel v rámci realizace projektu uplatňovat odpočet DPH? N

https://www.mkcr.cz/
MK
Zvýraznění
Zde uvádějte rozpočet projektu v roce 2023. Detailní rozpočet dodejte v povinné příloze Souhrnný rozpočet projektu (ke stažení v záložce Přílohy), kde přípravné projekty uvádějí i částku na příští rok 2024.
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Zdroje financování projektu
Kód Název Požadovaná výše

1 Dotace NPO (bez DPH) 170 000,00

2 Další zdroje krytí projektu 0,00

2.1 Vlastní finanční vklad 0,00

2.2 Sponzoři celkem 0,00

2.3 Dary nadací nebo nadačních fondů 0,00

2.4 Jiné ústřední orgány - dotační programy (ministestva bez MK) 0,00

2.5 Standardní dotace Ministerstva kultury (odbory, oddělení) 0,00

2.6 Státní fond kultury 0,00

2.7 Orgány samosprávy (obec, město, měst. část, kraj) 0,00

2.8 Velvyslanectví, Česká centra 0,00

2.9 Finanční zdroje z EU či EHP 0,00

2.10 Jiné finanční zdroje z Národního plánu obnovy 0,00

2.11 Ostatní zdroje krytí 0,00

A5 Vlastní příjmy (kurzovné, vstupné) 15 000,00

6. PŘÍLOHY
0215 - Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu 
k uchazeči o dotaci (prosím stáhněte si vzor, doplňte 
tabulku a vložte ji podepsanou elektronicky či ověřenou)

čestné prohlášení

0215 -  Souhrnný rozpočet projektu (prosím stáhněte si 
vzor, doplňte tabulku a vložte ji do systému)

Povinná příloha_Souhrnný rozpočet projektu_Mobilita II

https://www.mkcr.cz/
MK
Zvýraznění
Opište částku ze záložky Rozpočet projektu (řádek A)
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Čestné prohlášení žadatele o dotaci v rámci iniciativy 
Status umělce/ umělkyně

1. Prohlašuji, že jsem podal žádost v souladu s vyhlašovacími podmínkami výzvy.

2. Prohlašuji, že jsem podal dle podmínek výzvy maximálně 6 žádostí v rámci této výzvy Mobilita II.

3. Prohlašuji, že všechny informace a údaje uvedené v žádosti vč. příloh jsou správné, pravdivé a úplné.

4. Prohlašuji, že cíle uvedené v návrhu projektu budou uspokojivě plněny a budou v souladu s výzvou.

5. Prohlašuji, že mi nejsou známy žádné informace, které by vedly k pochybnostem o splnění cílů projektu.

6. Prohlašuji, že poskytnuté finanční prostředky budou využity k naplnění cílů dle návrhu projektu.

7. Prohlašuji, že předkládám konkrétní a kontrolovatelný projekt, který obsahuje reálný a vyrovnaný rozpočet.

8. Prohlašuji, že předpokládané výdaje jsou přiměřené, tj. odpovídají cenám v místě a čase obvyklým, doložitelné, jsou přímo 
spojeny s realizací projektu a jsou součástí rozpočtu projektu.

9. Prohlašuji, že informace uvedené v návrhu projektu jsou pravdivé, úplné, zkontrolované, přesné a spolehlivé a řádně 
odůvodňují všechny cíle.
10. Prohlašuji, že do žádosti jsem uvedl analýzu rizik, tj. okolností nebo událostí, které v případě výskytu mohou ohrozit 
nebo znemožnit dosažení cílů a úspěšnou realizaci projektu, dle instrukcí ve formuláři,

11. Prohlašuji, že kontrolní a řídící systémy v dané aktivitě poskytují nezbytné záruky, že s finančními prostředky je nakládáno 
v souladu se všemi příslušnými pravidly, zejména s pravidly pro předcházení střetu zájmů, předcházení podvodů a korupci 
v souladu se zásadou řádného finančního řízení a dále, že problematika střetu zájmů, předcházení podvodům a korupci byla 
řádně zkontrolována.

12. Prohlašuji, že na stejné způsobilé výdaje nebo jejich části uvedené v návrhu projektu nebyla a nebude čerpána podpora 
z jiného fondu nebo nástroje Unie, případně téhož fondu, ale jiného programu.

13. Prohlašuji, že veškeré aktivity, jež podléhají principu „významně nepoškozovat“ (DNSH), tyto požadavky řádně a trvale 
splňují a jsou posuzovány v souladu s Technickými pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost dle oznámení Komise (2021/C 58/01).

14. Prohlašuji, že budu pro účely auditu a kontroly a pro zjištění srovnatelných informací o využívání finančních prostředků 
v souvislosti s naplňováním cílů dle této výzvy evidovat a shromažďovat následující standardizované kategorie údajů a v 
případě potřeby zajistím k těmto údajům neprodleně přístup:

a. jméno konečného příjemce podpory a podpořených profesionálů KKS

b. jméno zhotovitele, dodavatele nebo poskytovatele a subdodavatele, je-li konečným příjemcem podpory podle unijních a 
vnitrostátních právních předpisů o zadávání veřejných zakázek veřejný zadavatel;

c. jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele nebo majitelů, ve smyslu článku 3 bodu 6 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo 
financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, příjemce finančních prostředků nebo zhotovitele, 
dodavatele či poskytovatele.

https://www.mkcr.cz/
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15. Prohlašuji, že veškeré záznamy budou řádně vedeny a uchovávány v souladu s článkem 132 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný 
rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, 
(EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012.

16. Prohlašuji, že dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo 
rozhodnuto o mém úpadku, soud na majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání neprohlásil konkurz, 
nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, soud nebo správní orgán nevydal 
usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na majetek nebo nenařídil exekuci majetku ke dni podání.

17. Prohlašuji, že žádající subjekt není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a s 
ohledem na legislativu ČR.

18. Prohlašuji poskytovateli dotace, že poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu nebudou vynakládány v rozporu 
s pravidly pro veřejnou podporu, která je uvedena v článku 107 a 108 SFEU (Smlouvy o fungování Evropské unie).

19.  Prohlašuji, že ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu 
fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu územně samosprávného celku.

20. Prohlašuji, že budou dodržovány veškeré zásady povinné publicity související s NPO.

21. Neprodleně oznámím MK přes Dotační portál jakékoliv změny (identifikačních a kontaktních údajů, právní formy 
žadatele, parametrů projektu, podmínek realizace projektu aj.).

22. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním udávaných osobních údajů pro účely plnění právních povinností souvisejících s 
hodnocením žádostí o poskytnutí dotace odbornou komisí MK a s rozhodnutím o dotaci (zejména zveřejnění v informačním 
systému Ministerstva financí (ZED) či v dotačním systému Evropské komise; zpracovatel: Ministerstvo kultury (MK), 
Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IČO: 00023671, coby správce osobních údajů, beru tuto nezbytnost na vědomí 
pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na základě zákona č.110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou.

23. Svým podpisem stvrzuji, že byl zajištěn souhlas se zpracováním osobních údajů na úrovni konkrétních osob, jejichž 
osobní údaje jsou uvedeny v projektu.

24: K datu podání žádosti jsem ekonomickým subjektem a v období, na které dotaci žádám, nepřeruším svoji činnost.

Čestná prohlášení potvrďte zaškrtnutím.



Komentáře k výzvám k doplnění žádosti

https://www.mkcr.cz/
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Žádost o poskytnutí dotace byla podána na základě níže uvedené identifikace oprávněné osoby podat žádost, a to 
prostřednictvím prokázání totožnosti uživatele služby s využitím elektronické identifikace. Žadatel tak současně souhlasí a 
stvrzuje jednotlivé body uvedené v čestném prohlášení předmětné žádosti.

Identifikace osoby činící úkon:
DANA DOPISNÍ, datum narození 01.09.1990, adresa Pod Školou 107/5, 25101 Říčany u Prahy, Říčany
Datum a čas digitálního úkonu:
21.09.2022 13:02
Adresát digitálního úkonu: 
Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1, ID datové schránky: 8spaaur
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Lístek s poznámkou
Identifikace osoby, která žádost podává za žadatele, v tomto případě za "Spolek", se automaticky propíše z registrace.




