VŠECHNA ČÍSLA MOŽNO VKLÁDAT POUZE NA 2 DESETINNÁ MÍSTA, NENÍ-LI UVEDENO JINAK (např. celé číslo)

pole povinné k
vyplnění

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE
SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
PROGRAM DOTACE OBCÍM PRO JEDNOTKY SBORŮ
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
RP12-20
pro rok 2020
Žádost o poskytnutí dotace
dále jen "Žádost"

Podporované aktivity Programu:

Nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí, oprava zásahové požární techniky
Nákup nových nebo oprava stávajících věcných prostředků požární ochrany

x

Počet obyvatel k 1.1. příslušného kalendářního roku, ve kterém je vyhlášen Program: 1)

<number>

x

IČO žadatele:

přepis

x

Název žadatele:

přepis

x

<select>

x

<text>

x

Název žadatele se naplňuje automaticky.

Kategorie jednotky PO v plošném pokrytí:
Název jednotky PO:
Název projektu:

Uvést krátký a výstižný název projektu. V případě opravy nebo technického zhodnocení cisternové automobilové stříkačky a požární
automobilové plošiny uvést registrační značku.

x

<text>

Registrační číslo Žádosti:

<number>

1)

Dle Vyhlášky Ministerstva financí ČR o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z
přidané hodnoty a daní z příjmů (dále jen „vyhláška“) účinné k 1.1. příslušného kalendářního roku, na který je Program vyhlášen.

Požadovaná dotace:
(nevyplňujte, pole se automaticky doplnění na základě vyplnění formuláře)

==== KONEC TITULNÍ STRÁNKY ====

<přepis>

x

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE
Typ žadatele:

x
x

PRÁVNICKÁ OSOBA

Právní forma žadatele:

OBEC

x

<přepis>

Název, popř. obchodní firma:
IČ:

<number, přepis>

ID datové schránky:

ARES????

DIČ (je-li přiděleno):

<number> + <CZ> + <->

Sídlo:
Ulice:
<generováno ARES>
PSČ:
<generováno ARES>
ORP:
<generováno ARES>
Uvést pouze v případě, není-li shodné s adresou sídla.

odlišná od sídla?

Korespondenční adresa:
Ulice:
PSČ:
Osoba zastupující žadatele:

<generováno ARES>
<generováno ARES>
<generováno ARES>

č.p.:
Obec:
Okres:

<text>
<number>

x

<check button>
<number> + <text>
<text>

č.p.:
Obec:

Titul:

<text>

Jméno:

<text>

Příjmení:
Právní důvod zastoupení:

<text>

Titul za:

<text>

x

+

ZÁKONNÉ
odlišná od osoby zastupující žadatele?

Kontaktní osoba:

x

x

<check button>

Titul:

<text >

Jméno:

<text>

Příjmení:
Telefon:

<text >

Titul za:

<text>

x
x
x

<number> + <,> + < >

Email:

x

<number + text>

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, včetně uvedení výše tohoto podílu:
Uvést seznam právnických osob (obchodních korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb.), v nichž má žadatel majetkový podíl spolu s
uvedením výše podílu/akcií, u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kus.
PRÁVNICKÉ OSOBY
Název:

<number>

Sídlo:

<text>

IČ:

<number>

Výše podílu/akcií:
Jmenovitá hodnota akcií:
<number>

Počet kusů akcií:

+

1.1 Údaje o bankovním spojení žadatele
Uvést údaje o bankovním spojení, tj. název banky a číslo účtu, na který poskytovatel dotaci odešle.
Název banky, pobočka:
Číslo účtu a kód banky:
1.2 Údaje o plátcovství daně z přidané hodnoty:
Jste registrováni jako plátce DPH:
Pokud jste registrováni jako plátce DPH, uveďte, zda máte
nárok na odpočet vstupu u aktivity, na kterou žádáte dotaci:
Uplatnění v režimu přenesené daňové povinnosti:

x

<select>
<number> + <->

kód banky:

<dle select>

x

<select ANO / NE>

x

<select ANO / NE>

x

<select ANO / NE>

x

2. IDENTIFIKACE PROJEKTU
2.1 Doba, v níž má být dosaženo účelu
2.1.1 Doba realizace projektu
Datum zahájení:
Datum zahájení projektu

<XML>

Datum ukončení:
Datum ukončení projektu

<XML>

2.1.2 Termín konání akce/aktivity/fyzické realizace projektu
Datum zahájení akce/aktivity/fyzické realizace projektu:
(jedná se o informativní údaj pro poskytovatele dotace)

<date>

x

Datum ukončení akce/aktivity/fyzické realizace projektu:
(jedná se o informativní údaj pro poskytovatele dotace)

<date>

x

2.2 Požadovaná podpora a její forma
Požadovaná výše podpory v Kč:

<přepis>

% z celkových způsobilých výdajů projektu:

<přepis>

Forma podpory:

DOTACE

3. VÝSTUPY PROJEKTU
Monitorovací indikátory (výstupy projektu) a jejich kvantifikace uvedené v této tabulce budou v případě schválení dotace přeneseny do
Smlouvy o poskytnutí dotace a poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem dotace bude vázáno na jejich splnění. Naplnění
monitorovacích indikátorů projektu bude specifikováno příjemcem dotace v Závěrečné zprávě s vyúčtováním dotace.
Monitorovací indikátory projektu
výstup

měrná jednotka

minimální očekávaná závazná hodnota

<select> <XML>

<XML>

<number> - celé číslo

+

x

4. ROZPOČET PROJEKTU
4.1 Předpokládané způsobilé výdaje projektu
(plátci DPH, kteří mají nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, uvádějí všechny ceny v tabulce bez DPH)
INVESTIČNÍ
NEINVESTIČNÍ
KOMBINACE

O
O
O

x

// INVESTIČNÍ //
celková cena v Kč

INVESTIČNÍ
Agregovaná výdajová položka

jednotková cena v Kč

počet jednotek

<select>

<number>

<number>

bez/vč. DPH
<generováno>
<number>

+

x

+

x

+

x

+

x

<výpočet> = SUMA (F180)

CELKEM

Pozn: Podrobný položkový rozpočet je povinnou přílohou Žádosti pouze u technického zhodnocení cisternové automobilové stříkačky .

// NEINVESTIČNÍ //
celková cena v Kč

NEINVESTIČNÍ
Agregovaná výdajová položka

jednotková cena v Kč

počet jednotek

bez/vč. DPH
<generováno>

<select>

<number>

<number>

<number>
<výpočet> = SUMA (F190)

CELKEM

Pozn: Podrobný položkový rozpočet je povinnou přílohou Žádosti pouze u opravy cisternové automobilové stříkačky.

// KOMBINACE //
INVESTIČNÍ
Agregovaná výdajová položka

jednotková cena v Kč

počet jednotek

<select>

<number>

<number>

CELKEM investiční

celková cena v Kč
bez/vč. DPH
<generováno>
<number>
<výpočet> = SUMA (F200)

NEINVESTIČNÍ
Agregovaná výdajová položka

jednotková cena v Kč

počet jednotek

<select>

<number>

<number>

CELKEM neinvestiční

celková cena v Kč
bez/vč. DPH
<generováno>
<number>
<výpočet> = SUMA (F208)
<výpočet>
= SUMA (F204+F212)

CELKEM

Pozn: Podrobný položkový rozpočet je povinnou přílohou Žádosti pouze u opravy a technického zhodnocení cisternové automobilové
stříkačky.
4.2 Předpokládané finanční zdroje projektu:
Předpokládané finanční zdroje projektu

Částka v Kč

% z celkové částky

Finanční podíl žadatele

<number>

<výpočet>

x

Dotace požadovaná od Zlínského kraje

<number>

<výpočet>

x

Podpory od jiných veřejných zdrojů ČR nebo EU a od jiných organizací (partneři, sponzoři, … ) či jiných zdrojů
Název organizace

Částka v Kč
<text>

% z celkové částky

<number>

<výpočet>

Celkem

<výpočet>

<výpočet>

Přímé výnosy z projektu během jeho realizace

<number>

<výpočet>

PŘEDPOKLÁDANÉ FINANČNÍ ZDROJE
(celkem plus přímé výnosy z projektu během jeho realizace)

<výpočet>

<výpočet>

Pozn.: Dotaci požadovanou od Zlínského kraje zaokrouhlete, prosím, na celé tisícikoruny dolů.

+

5. ÚČEL A ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI
Účel, na který bude dotace použita:

x

<text>

Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu, jeho komplexnosti, specifikace přínosů realizace projektu a naléhavosti řešení projektu, včetně
specifikace problémových míst oblasti a toho jak přispěje realizace projektu k jejich odstranění vč. dopadu na cílové skupiny:

x

<text>

6. SPECIFICKÁ KRITÉRIA
Jsou součástí hodnocení a výběru nejvhodnějších Žádostí.
1. Uveďte výši přidělené dotace z rozpočtu Zlínského kraje na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany v
předchozích 10 letech:

<select>

x

2. Specifikujte průměrný počet zásahů jednotky PO za rok
během posledních 3 let:

<select>

x

3. Specifikujte speciální předurčenost JPO ke specifickým
zásahům dle plošného pokrytí kraje JPO (dopravní nehody,
ochrana obyvatelstva):

<select>

x

4. Specifikujete naplnění základního početního stavu jednotky
dle vyhlášky č. 247/2001 Sb.:

<select>

x

5. Specifikujte naplnění odborné způsobilosti všech členů
jednotky PO dle vyhlášky č. 247/2001 Sb.:

<select>

x

7. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Žadatel o dotaci prohlašuje, že:
a) ve všech částech této Žádosti, uvedl úplně a pravdivě všechny údaje jemu známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v této
Žádosti vyzván,
b) není v likvidaci; pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl v předchozích třech letech uložen soudem nebo
správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti,
c) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k
uspokojení věřitelů (zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů), a není proti němu vedeno exekuční řízení;
d) nepozastavil své činnosti, které mají bezprostřední vztah k realizaci projektu, anebo není v nějaké analogické situaci,
e) ke dni zpracování této Žádosti nemá v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
f) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li Žádost zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí žadatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
g) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato
činnost souvisí s předmětem dotace,
h) má zajištěny finanční zdroje na spolufinancování projektu ve stanovené výši, struktuře (neakceptovatelné je spolufinancování
prostřednictvím leasingu),
i) oznámí Poskytovateli (Zlínský kraj) veškeré změny v údajích, uvedených v této Žádosti v průběhu jejího posuzování,
j) není podnikem v obtížích podle Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v
obtížích (2014/C 249/01) či podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
k) mu nebyl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské Komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem.

Žadatel dále čestně prohlašuje, že majetek, který bude pořizovat z dotace bude v souladu se specifikací způsobilých výdajů projektu
uvedených v kapitole "ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU" Programu RP12-20.

8. PODPIS ŽADATELE/OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT JMÉNEM ŽADATELE
Titul:

<text>

Jméno:

<text>

Příjmení:

<text>

Titul za:

<text>

x

<text>

Funkce:

x

Podpis:

Místo:

<text>

x

Datum:

<date>

x

9. KONTROLNÍ SEZNAM
(před odesláním si prosím ověřte, zda je Vaše Žádost o poskytnutí dotace úplná)
Kontrolní položka

Číslo

Doloženo

1.

Včasnost předložení projektu

2.

Neporušená a náležitě označená obálka

3.

Originál Žádosti o poskytnutí dotace + požadovaný počet
kopií

4.

Elektronická verze Žádosti o poskytnutí dotace

5.

<XML>

6.

<XML>

7.

<XML>

8.

Plná moc (v případě zastoupení na základě plné moci)

9.a

Způsobilost žadatele

9.b

Způsobilost projektu

9.c

Způsobilost výdajů projektu

10.

Celková přijatelnost Žádosti o poskytnutí dotace

Podpisy osob provádějících otevírání obálek, posouzení
administrativní shody a kontrolu přijatelnosti

AKTIVITA (název)

LIMITY
DOTACE
(kap. 4.2)

Nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí, oprava zásahové požární techniky
Nákup nových nebo oprava stávajících věcných prostředků požární ochrany

MIN. VÝŠE DOTACE v Kč

30 000 Kč

MAX. VÝŠE DOTACE v Kč

250 000 Kč

MAX % MÍRA DOTACE (v %)

70%
u žadatel právní forma = obec/městys/město nad 5 tis.obyvatel 50%

zaokrouhlování DOTACE

celé tisíce dolů
název výstupu

VÝSTUPY pro dané podporované opatření/aktivity
(kap. 3)

měrná jednotka

minimální závazná hodnota

Nákup používané cisternové automobilové stříkačky, rok výroby 1980 a mladší

ks

0 až 1

Technické zhodnocení rekonstrukcí cisternové automobilové stříkačky, rok výroby 1970 a mladší

ks

0 až 1

Technické zhodnocení rekonstrukcí požární automobilové plošiny, rok výroby 1970 a mladší

ks

0 až 1

Oprava cisternové automobilové stříkačky, rok výroby 1970 a mladší

ks

0 až 1

Oprava požární automobilové plošiny, rok výroby 1970 a mladší

ks

0 až 1

Nákup izolačního dýchacího přístroje přetlakového

ks

0 až 12

Nákup komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - tlaková láhev

ks

0 až 12

Nákup komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - celoobličejová ochranná maska

ks

0 až 12

Nákup komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - zádový nosič

ks

0 až 12

Nákup elektrocentrály

ks

0 až 1

Nákup kalového čerpadla - motorového

ks

0 až 1

Nákup kalového čerpadla - elektrického přenosného

ks

0 až 1

Nákup přenosného plovoucího čerpadla

ks

0 až 1

Nákup kombinované proudnice

ks

0 až 4 , max. 2 kusy na 1
cisternovou automobilovou
stříkačku

ks

0 až 1

ks

0 až 1

Nákup zásahového oděvu I nebo II

ks

0 až 24

Nákup zásahové obuvi pro hasiče

pár

0 až 24

Nákup přileb pro hašení ve stavbách

ks

0 až 24

Nákup ochranných rukavic pro hasiče

pár

0 až 24

Nákup motorové řetězové pily (jen pro JPO II a JPO III)

ks

0 až 1

Oprava požární přenosné motorové stříkačky

ks

0 až 1

Nákup požární přenosné motorové stříkačky

ks

0 až 1

Nákup mobilního komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 7.0 a vyšším + program
RescueNavigator pro JSDHO
Nákup mobilního komunikačního zařízení - mobilní telefon s operačním systémem Android 7.0 a vyšším + program
RescueNavigator pro JSDHO

Nákup termokamery pro hasiče (jen pro JPO II a JPO III)

ks

0 až 1

Nákup přetlakového ventilátoru (jen pro JPO, které mají ve výbavě CAS)

ks

0 až 1

Nákup přenosného záchranného a zásahového žebříku pro hasiče

ks

0 až 1

Nákup spojových prostředků - analogová radiostanice přenosná

ks

0 až 3

Nákup spojových prostředků - analogová radiostanice vozidlová

ks

0 až 1

Nákup spojových prostředků - digitální terminál pro radiovou síť PEGAS

ks

0 až 2

Technologický komplet pro vzdálené vyhlášení požárního poplachu JSDHO (jen pro JPO II)

ks

0 až 1

Protipovodňové pytle (min. 500 ks)

ks

500 až 2000

Plnička protipovodňových pytlů na písek

ks

0 až 1

název položky
Nákup používané cisternové automobilové stříkačky, rok výroby 1980 a mladší
Technické zhodnocení rekonstrukcí cisternové automobilové stříkačky, rok výroby 1970 a mladší
Technické zhodnocení rekonstrukcí požární automobilové plošiny, rok výroby 1970 a mladší
Nákup izolačního dýchacího přístroje přetlakového
Nákup elektrocentrály
INVESTIČNÍ
AGREGOVANÉ VÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU
(kap. 4.1)

Nákup kalového čerpadla - motorového
Nákup kalového čerpadla - elektrického přenosného
Nákup přenosného plovoucího čerpadla
Nákup požární přenosné motorové stříkačky
Nákup termokamery pro hasiče (jen pro JPO II a JPO III)
Nákup přetlakového ventilátoru (jen pro JPO, které mají ve výbavě CAS)
Nákup spojových prostředků - analogová radiostanice vozidlová
Nákup spojových prostředků - digitální terminál pro radiovou síť PEGAS
Technologický komplet pro vzdálené vyhlášení požárního poplachu JSDHO (jen pro JPO II)
název položky
Oprava cisternové automobilové stříkačky, rok výroby 1970 a mladší
Oprava požární automobilové plošiny, rok výroby 1970 a mladší
Nákup izolačního dýchacího přístroje přetlakového
Nákup komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - tlaková láhev
Nákup komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - celoobličejová ochranná maska
Nákup komponentů k izolačnímu dýchacímu přístroji přetlakovému - zádový nosič
Nákup kalového čerpadla - motorového
Nákup kalového čerpadla - elektrického přenosného
Nákup přenosného plovoucího čerpadla
Nákup kombinované proudnice
Nákup zásahového oděvu I nebo II

NEINVESTIČNÍ
AGREGOVANÉ VÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU

NEINVESTIČNÍ
AGREGOVANÉ VÝDAJOVÉ POLOŽKY ROZPOČTU
(kap. 4.1)

Nákup zásahové obuvi pro hasiče
Nákup přileb pro hašení ve stavbách
Nákup ochranných rukavic pro hasiče
Nákup mobilního komunikačního zařízení - tablet s operačním systémem Android 7.0 a vyšším + program
RescueNavigator pro JSDHO
Nákup mobilního komunikačního zařízení - mobilní telefon s operačním systémem Android 7.0 a vyšším + program
RescueNavigatorpro JSDHO
Nákup motorové řetězové pily (jen pro JPO II a JPO III)
Oprava požární přenosné motorové stříkačky
Nákup přetlakového ventilátoru (jen pro JPO, které mají ve výbavě CAS)
Nákup přenosného záchranného a zásahového žebříku pro hasiče
Nákup spojových prostředků - analogová radiostanice přenosná
Protipovodňové pytle (min. 500 ks)
Plnička protipovodňových pytlů na písek

CHYBOVÉ HLÁŠENÍ

Datum zahájení projektu:
Datum ukončení projektu:

* Dotace požadovaná od Zlínského kraje musí být v celých tisících.
* Dotace požadovaná od Zlínského kraje nesmí být menší než 30 000 Kč.
* Dotace požadovaná od Zlínského kraje nesmí být větší než 250 000 Kč.
* Pro počet obyvatel menší nebo rovno 5000 je dotace maximálně 70% z předpokládaných finančních zdrojů.
* Pro počet obyvatel větší než 5000 je dotace maximálně 50% z předpokládaných finančních zdrojů.
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