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ŽÁDOST 
O NEINVESTIČNÍ 
DOTACI 

Program: Pro Kreativní Brno  
Kontaktní údaje:  OSRS, Husova 12, Brno 602 00, Ing. Sarah Szökeová, 542 172 309, kko@brno.cz  
Název projektu:   
Název projektu v angličtině:   

 

ÚDAJE O ŽADATELI: 
Název žadatele:  

Právní forma:  

Sídlo/adresa podnikání:  

IČO:  Datum narození:  

Vztah k DPH:  DIČ:  

              

Zápis ve veřejném rejstříku (Justice, RŽP) vč. hypertextového odkazu: 
 

Osoby, v nichž má žadatel podíl (stačí vypsat): 
 

Zástupce žadatele (osoba oprávněná jednat):  

Kontaktní osoba:  

Telefonní číslo:  Email:  

ID datové schránky:  www:  

Název banky:   Číslo účtu:  
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ÚDAJE O PROJEKTU: 
Garant projektu:  

Telefonní číslo:  Email:  

Anotace projektu (max. 5 vět): 
 

Anotace projektu v angličtině (max. 5 vět): 
 

Místo realizace projektu:   

Cíle projektu: 

1.  

2.  

3.  

4.  

Doba realizace projektu:  

Oblast podpory:  

 
 
 
               

Představení projektu: 

 

Harmonogram projektu: 

 

Propagace projektu: 

 

Vliv projektu na podnikatelský potenciál: 

 

Pozitivní dopad projektu na společnost, rozvoj města a veřejný prostor: 

 

Je projekt originální a inovativní, nebo je inspirován již probíhajícím projektem? Jedná se o projekt tradiční? 
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Jak bude probíhat mezioborová (mezinárodní nebo jiná) spolupráce v rámci projektu? 

 

Má projekt mezinárodní dopad? 

 

Má garant projektu zkušenosti s pořádáním obdobné akce? 

 

Bude projekt financován i z jiných zdrojů než dotace MMB a vlastních zdrojů žadatele? Jakých? 

 

 
 
 

ZÁVAZNÉ UKAZATELE (INDIKÁTORY): Počet (minimálně) 

Počet zapojených partnerů (institucí, škol, univerzit, spolků, firem)  

Počet vystavujících a prezentujících  

Počet edukačních programů jako součást projektu  

Počet akcí pro širokou veřejnost  

Počet akcí pro odbornou veřejnost  

Počet zapojených kreativců  

Počet spoluprací kreativec-firma  

 
 
 
 

  

SLEDOVANÉ UKAZATELE (INDIKÁTORY): Počet (minimálně) 

Celková návštěvnost  

Počet platících návštěvníků  

Počet návštěvníků edukačních programů  

Počet návštěvníků z řad odborné veřejnosti  

Počet mediálních výstupů o akci  

 

ROZPOČET PROJEKTU: 

Celkové výdaje projektu: Kč 

Vlastní podíl žadatele:   Výše žádané podpory: Kč 
 

A. Náklady na projekt: 

Název položky Cena (Kč) Hrazeno z dotace MMB (Kč) 
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položka1   

položka 2   

položka 3   

Celkové náklady:   
 

B. Příjmy z realizace projektu:  

Název položky  Částka 
   

   

   

Celkové příjmy: 0  

  

Seznam povinných příloh: 

ANO/NE Profesní životopis garanta projektu 

ANO/NE Kopie dokladu o zřízení běžného účtu/výpis z účtu 

ANO/NE Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravující evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu 

ANO/NE Originál plné moci, pokud je žadatel zastoupen na základě dohody o plné moci 
 

Seznam nepovinných příloh: 

ANO / NE Přílohy související s popisem projektu 

ANO / NE Přílohy k projektu z minulých ročníků 

  
 

Prohlašuji, že žadatel k datu podání žádosti: 

 
1. Uvedl úplné a pravdivé údaje v žádosti i jejich přílohách. 
2. Nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným rozpočtům tak, jak jsou definovány v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města 

Brna pro vyhlášené programy. 
3. Není v úpadku. 
4. Není proti němu zahájeno insolvenční řízení. 
5. Nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku. 
6. Není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
7. Není v likvidaci. 
8. Není dle jeho znalostí, proti němu veden výkon exekuce. 
9. Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstat souvisí s předmětem podnikání žadatele podle zvláštních právních 

předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestnému činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
jak tato právnická osoba, tak i její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu. 

10. Žádá/nežádá o dotaci na tentýž projekt na jiném odboru Magistrátu města Brna. Pokud ano, žádá u odboru: …………………………………….. 
11. Nebyl vůči němu vydán Komisí EU inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise 

EU, jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. 
12. Není podnikem v obtížích v souladu s Nařízením Komise EU č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, článkem 2, odst. 18. 
13. Bere na vědomí povinnost písemně oznámit Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna veškeré změny údajů 

uvedených v žádosti (nebo v jejich přílohách), které u žadatele nastanou po jejím podání, a to do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti 
změny. 
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14. Bere na vědomí, že v případě schválení dotace ve výši nad 50 000 Kč bude smlouva o poskytnutí dotace zveřejněna v souladu s platnými 
zákony (z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění, nebo z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Příjemce dotace uděluje tímto v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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) (dále jen GDPR) statutárnímu městu Brnu – Magistrátu města Brna, se sídlem: Dominikánské 
nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, jako správci osobních údajů (dále jen správce) výslovný souhlas se zpracováním následujících 
osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa podnikání/trvalého pobytu, kontaktní email, telefonní číslo, datum narození/IČO, číslo 
účtu, za účelem zpracování předložené žádosti o finanční podporu v dotačním programu Pro Kreativní Brno. Osobní údaje budou 
správcem zpracovávány na základě tohoto souhlasu po dobu nezbytnou k naplnění shora uvedeného účelu. Osobní údaje nebudou 
správcem předávány žádnému příjemci. Současně uděluje příjemce správci souhlas k uveřejnění zpracovávaných osobních údajů: jméno a 
příjmení, název projektu, přidělená částka dotace, bodové hodnocení a účel dotace, na webových 
stránkách: www.kreativnibrno.cz, www.dotace.brno.cz, www.brno.cz. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím vlastnoručně 
podepsané listiny doručené na adresu správce, prostřednictvím datové zprávy doručené do datové schránky správce (ID DS: a7kbrrn) nebo 
e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem doručeného na adresu (posta@brno.cz), vždy s uvedením předmětu „odvolání souhlasu se 
zpracováním osobních údajů“. Správce informuje, že odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů 
správcem založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Správce plní prostřednictvím tohoto dokumentu níže také informační 
povinnost vůči poskytovateli souhlasu ve smyslu čl. 13 GDPR. Zpracovávané osobní údaje nebudou správcem předávány do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci. Žadatel souhlasí se zasíláním informací o jiných dotacích poskytovaných Odborem strategického rozvoje a 
spolupráce, a to do odvolání souhlasu žadatelem. Tyto informace budou poskytovány prostřednictvím emailu. Správce informuje 
poskytovatele, že kompletní informace o realizovaných zpracováních osobních údajů a o právech subjektů údajů dle GDPR jsou uveřejněny 
na webových stránkách v sekci Ochrana osobních údajů GDPR: https://www.brno.cz/GDPR. V případě, že se žadatel domnívá, že 
zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

16. Příjemce dotace prohlašuje, že přijetím výše uvedené podpory nedojde k překročení limitu poskytnutí podpory de minimis za rozhodné 
období (současné a 2 předchozí účetní období příjemce) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití 
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

 
 

Datum:   Podpis žadatele 
 

 


