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Příloha č. 1 – Vzor Žádosti o poskytnutí dotace 
 

PID žádosti  

 

Žádost o poskytnutí dotace 

ve výběrovém dotačním řízení na podporu kulturních a kreativních odvětví  

Kreativní vouchery pro rok 2023 

  

1. Identifikace žadatele 

Název/jméno a příjmení žadatele  

Právnická osoba  

Fyzická osoba podnikající  

IČO  

Datum narození (pouze fyzická osoba podnikající)  

Rodné číslo (pouze fyzická osoba podnikající)  

Adresa sídla/trvalého pobytu  

 

E-mail   

Telefon  

Webové stránky žadatele/sociální média   

 

2. Specifikace právnické/fyzické osoby 

1. osoby jednající za právnickou osobu s uvedením právního důvodu jednání: 

Jméno, příjmení, titul   

Právní důvod jednání: statutární orgán / zmocněnec / jiný – 

uveďte 

 

E-mail  

Telefon  

2. údaje o skutečném majiteli nebo majitelích právnické 

osoby 

Uvést / Žádná 

3. osoby, v nichž má žadatel podíl, a výše těchto podílů: Uvést / Nemá podíl +/- 

3. Účel, na který žadatel chce dotaci použít 

Název Projektu (max. 70 znaků)  

 

Místo realizace Projektu (= sídlo žadatele)  

Kraj výběr 

 

Doba, v níž má být dosaženo účelu 

Jednoletá dotace 
 

 

Obor kulturních a kreativních odvětví, na který je žádost podána Žadatel si vybere z jednoho 

oboru  

výběr 

Architektura, interiérový design, design nábytku  

Design služeb  
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UX design  

Film a video, televize  

Fotografie  

Grafický design  

Hudba, zvuk, rozhlas  

Informační a komunikační technologie   

Kulturní dědictví  

Marketingové strategie  

On-line marketing  

PR  

Práce s texty  

Produktový design, průmyslový design  

Řemesla  

Scénická umění  

Videohry a hry  

Výtvarná umění  

Webdesign  

 

Anotace projektu – stručná charakteristika Projektu - co, kým, kdy, kde (max. 400 znaků)  

 předmět spolupráce mezi žadatelem a poskytovatelem služeb (kreativcem) 

 předpokládané výstupy spolupráce vedoucí k naplnění předmětu spolupráce 

 

 

4. Identifikační údaje poskytovatele služeb (kreativce) 

Název/Jméno a příjmení  

IČO  

Adresa sídla/trvalého pobytu  kraj  

Spolupráce s poskytovatelem služeb (kreativcem) poprvé  opakovaná  

5. Rozpočet a požadovaná částka 

Předpokládaný 

rozpočet projektu 

Plánované způsobilé výdaje projektu 

v Kč 
Požadovaná částka po MK ČR v Kč 

Položka +-  

Plánované způsobilé 

výdaje – služby 

(případně materiál)  

nezbytné k realizaci 

projektu 

  

Celkové výdaje   

Požadovaná částka po 

MK ČR v % (max. 85 % 

z celkových výdajů 

projektu) Bankovní spojení  

Kč Předčíslí  Číslo účtu  Kód banky 

    

Seznam subjektů, které žadateli poskytly dotaci na daný projekt, a subjektů, kterým žadatel zaslal nebo zašle 
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žádost o poskytnutí dotace na daný projekt 

Subjekt Výše poskytnuté nebo požadované dotace v Kč 

  

 

6. Odůvodnění Žádosti 

Účelnost a potřebnost (max. 5 × 400 znaků) 

Obsah a cíl – co, proč, jak 

 

 

 

Popište soulad projektu 

s vyhlášenou výzvou a jeho 

významnost 

 

 

 

Způsob využití poskytnuté 

služby nebo řešení pro 

podnikání? 

Jak projekt zlepší stávající 

produkt/službu směrem ke 

klientům, případně je 

součástí vývoje nového 

produktu/služby? 

Jak projekt přispívá 

společnosti nebo klientům?  

Jaká je jeho dostupnost 

projektu.  

 

 

 

Potenciál mezinárodní 

expanze 

 

 

 

Cílové skupiny 

 

 

 

Harmonogram realizace 

projektu  

 

 

 

 

Hospodárnost (max. 2 × 400 znaků) 

Odůvodněte přiměřenost 

a hospodárnost rozpočtu 

(který zahrnuje pouze 

nezbytně nutný nákup 

služeb k realizaci projektu 

(případně materiál)  

 

 

 

Uveďte další finanční 

zdroje, příp. partnery 

projektu  

 

 

 

 

Efektivnost 

a proveditelnost 
(max. 2 × 400 znaků) 
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Stručná dosavadní činnosti 

žadatele, hlavní úspěchy 

žadatele v oblasti, v níž 

hodlá realizovat projekt. 

 

 

 

Popište udržitelnost 

projektu. 

 

 

 

 

7. Seznam příloh Žádosti (celková velikost příloh bude omezena na 50 MB) 

Nepovinné přílohy - všechna Opatření Ano / Ne 

Společný návrh projektu žadatele a poskytovatele služeb (kreativce) (žadatel ho vytvoří sám 

nebo ho získá od poskytovatele služeb (kreativce)  
vložit 

Dokument (stanovy, popř. jiný zakládací nebo zřizovací dokument, zápis o volbě statutárního 

orgánu apod.), který dokládá právní osobnost Žadatele v případě, kdy údaje o právnické 

osobě uvedené v Žádosti neodpovídají údajům uvedeným v základních registrech nebo 

veřejných rejstřících anebo není-li Žadatel registrován ve veřejném rejstříku. Výpisy 

a dokumenty se předkládají v originále nebo kopii s ověřením pravosti ne starší než 3 měsíce 

 

 

vložit  

 

 

 

Plná moc udělená příslušnou oprávněnou osobou, popř. orgánem, či jiný dokument, z něhož 

vyplývá zastoupení žadatele, jedná-li za žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle 

základních registrů, veřejných rejstříků nebo podle jiného předloženého výpisu nebo 

dokumentu, a to v originále nebo kopii s ověřením pravosti ne starší 3 měsíce 

vložit  

Pouze právnické osoby, které jsou evidujícími osobami, musí předložit Úplný výpis z Evidence 

skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a to v originále 

nebo kopii s ověřením pravosti ne starší 3 měsíce 

vložit 

 

Povinná příloha – všechna Opatření 

Doklad o aktuálním bankovním účtu Žadatele, kterým je potvrzení příslušného peněžního 

ústavu uvedením Žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu 
vložit 

 

Žadatel svým podpisem stvrzuje, že údaje uvedené ve formuláři jsou úplné a pravdivé. 

V   dne  

Jméno, příjmení, titul    

Podpis  

 

Čestná prohlášení žadatele [bude doplněno] - forma check listu 

 


