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ŽIADOSŤ

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných  prostriedkov z rozpočtu Košického
samosprávneho kraja  podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.

=======================================================================

Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov: 

3: Podpora výroby audiovizuálnych diel a rozvoja regionálneho audiovizuálneho priemyslu na
zvýšenie atraktívnosti Košického kraja

Opatrenie:  

Názov projektu:  

Miesto realizácie - mesto / obec:  

Okres:  

Kraj:  

Začiatok realizácie projektu:  

Koniec realizácie projektu:  

Celkové oprávnené výdavky projektu v €:  

Požadovaná výška dotácie z rozpočtu KSK v €:  

Výška spolufinancovania zo strany žiadateľa v €:  

ÚDAJE ŽIADATEĽA

Názov / meno žiadateľa:  

Ulica:  

PSČ:  

Obec / mesto:  

Okres:  

Kraj:  

Číslo telefónu:  

Email:  

Právna forma:  

IČO:  

Platiteľ DPH:  

Štatutárny zástupca žiadateľa: 

Meno a priezvisko Telefónne číslo Email

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

Email:  

Meno a priezvisko:  

Číslo telefónu:  

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

stručne popíšte skúsenosti s prípravou a realizáciou obdobných projektov za posledné 3 roky, max.v rozsahu 1000
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znakov.:  

POPIS PROJEKTU

POPIS PROJEKTU:  

PRODUCENTSKÁ EXPLIKÁCIA:  

DISTRIBUČNÝ ZÁMER:  

POPIS REALIZÁCIE PROJEKTU NA ÚZEMÍ KSK:  

POPIS ČINNOSTÍ NA ÚZEMÍ KSK:  

PRÍNOS PROJEKTU PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU:  

SYNOPSA (TREATMENT):  

SCENÁR AVD:  

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že:

všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové finančné prostriedky, ako aj vo všetkých prílohách sú

úplné, pravdivé a správne;

nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na

starobné dôchodkové sporenie;

že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie som daňovým dlžníkom;

nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;

nie je ku dňu podania žiadosti voči mne vedené konkurzné konanie, nie som v konkurze, v reštrukturalizácia

nebolo proti mne zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok

majetku;

nie som ku dňu podania žiadosti v likvidácii;

mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a

podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z. z.);

som ako žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;

som zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do

registra partnerov verejného sektora);

mám vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtom Košického samosprávneho kraja;

disponujem finančnými prostriedkami na spolufinancovanie projektu;

všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom;

súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu / účelové finančné prostriedky na

podporu cestovného ruchu na rok 2022", dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas

dávam podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov

účinného od 25.08.2018 (ďalej len: "Zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a

Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016. 

PRÍLOHY

Povinné prílohy

Podrobný rozpočet projektu  vo formáte XLS alebo XLSX: 
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Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie.: 

Kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa: 

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu/ štatutárnych zástupcov konať za žiadateľa: 

Životopisy hlavných členov realizačného tímu: 

Prezentácia činností žiadateľa v oblasti kinematografie a AV priemyslu: 

Harmonogram a plán výroby so zreteľom na realizáciu v KSK: 
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