Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018
Příloha č. 1 - Vzorová žádost o poskytnutí dotace
_____________________________________________________________________________________________________________

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na
rok 2018
Dotační program
Dotační titul

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2018
VZOR – NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!

Sběr žádostí:

od:

do:

Název akce / projektu:
1. Údaje o žadateli
Právní statut:

Fyzická osoba:
titul:
Adresa:
(bydliště)

datum narození:
jméno:

příjmení:
č. popisné:
č. orientační:
PSČ:

ulice:
obec/část obce:
okres:
telefon:
e-mail:

www:

Podnikající fyzická osoba:
Název:
IČ:
titul:
Adresa:
(bydliště)

DIČ:
jméno:

datum narození:
příjmení:
č. popisné:
č. orientační:
PSČ:

ulice:
obec/část obce:
okres:
telefon:
e-mail:

www:

Právnická osoba:
Název:
IČ:
Adresa:
(sídlo)

DIČ:
č. popisné:
č. orientační:
PSČ:

ulice:
obec/část obce:
okres:
telefon:
e-mail:

www:

Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele:
titul:
telefon:
Adresa:
(bydliště)

jméno:

příjmení:
e-mail:
č. popisné:
č. orientační:
PSČ:

ulice:
obec/část obce:
okres:
telefon:
e-mail:

www:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

kód banky:

Žadatel souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení dotačního titulu, účelového určení dotace a výše poskytnuté dotace a
se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této žádosti Olomouckým krajem pro účely dotačního řízení v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Místo a datum:
Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:
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2. Údaje o akci / projektu:
Stručný popis akce / projektu, záměr, zdůvodnění:

txt pole

Struktura použití dotace, tj. konkrétní účel použití dotace (jaké výdaje budou hrazeny z
dotace):

txt pole - omezeno na počet znaků

Kontaktní osoba (k řešení žádosti):
titul:
telefon:
Adresa:
(sídlo,
bydliště)

jméno:

příjmení:
e-mail:
č. popisné:
PSČ:

ulice:
obec
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3. Rozpočet akce / projektu:
Celkové předpokládané uznatelné výdaje akce / projektu:

0,00 Kč
% podíl k celkovým
předpokládaným uznatelným
výdajům akce / projektu

z toho:
a) výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje:
0,00 Kč
%
dotace je požadována jako ○ NEINVESTIČNÍ
○ INVESTIČNÍ
(v případě dělené dotace uveďte )
částky pro neinvestiční část
investiční část
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4. Doplňující informace
1. Domovská škola v ČR:
a) Název vysílající školy:
b) Adresa vysílající školy:
c) Studijní ročník v době podání žádosti:
d) Fakulta (v případě VŠ):
e) Studovaný obor:
f) Studijní program (v případě VŠ):
g) Forma studia:
h) Studijní průměr žadatele za školní rok/akademický rok 2016/2017:

2. Pobyt v zahraničí:
a) Studijní pobyt se uskuteční v (název státu):
b) Název školy (hostitelské instituce):
c) Adresa školy (hostitelské instituce):
d) Období od – do (den, měsíc, rok):
e) Předpokládaný termín návratu do ČR:

3. Ostatní údaje:
a) Bylo Vám již v minulosti stipendium poskytnuto?
b) Stipendium mi bylo poskytnuto na období od – do:

○ ANO

○ NE

4. Vyplňte pouze v případě, že žadatel je při podávání žádosti zastoupen jinou osobou:
○ zákonný zástupce žadatele (u nezletilých žadatelů)
○ zástupce žadatele (u zletilých žadatelů osoba na základě plné moci pověřená vyřizováním)
Jméno a příjmení zástupce:
Datum narození:
Adresa bydliště:
Telefon:
E-mail:
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5. Čestné prohlášení žadatele:
1. Žadatel prohlašuje, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuje žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti.
2. Žadatel prohlašuje, že nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy
České republiky (finanční úřady, orgány sociálního zabezpečení), Evropské unie nebo některého z
jejích členských států, vůči zdravotním pojišťovnám a vůči orgánům poskytujícím finanční prostředky
na projekty spolufinancované Evropskou unií. Za neuhrazený závazek po lhůtě splatnosti vůči výše
uvedeným subjektům je považován i závazek, na který má žadatel uzavřený splátkový kalendář nebo
jiný odklad původní lhůty splatnosti.
3. Žadatel prohlašuje, že nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči Olomouckému kraji, jeho
zřízeným organizacím a jiným územním samosprávným celkům, a to za období tří let před podáním
žádosti (za neuhrazený závazek po lhůtě splatnosti vůči výše uvedeným subjektům je považován i
závazek, na který má žadatel uzavřený splátkový kalendář nebo jiný odklad původní lhůty splatnosti),
4. Žadatel prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno
oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem, na který má
být poskytována dotace;
5. Žadatel prohlašuje, že vůči němu (případně, vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o
výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce;
6. Žadatel prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné
listiny nebo úplatkářství, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku podle hlavy
druhé a deváté části druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, či podle
hlav páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani
proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č.
141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění podějších předpisů; je-li žadatel
právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení všech osob, které jsou jejím statutárním
orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby pro účely podání žádosti o
poskytnutí dotace a uzavření a realizace Smlouvy;
7. V případě neúplných či nepravdivých informací žadatel bere na vědomí, že je povinen ihned
(po prokázání neúplnosti či nepravdivosti údajů) vrátit požadovanou částku na účet
Olomouckého kraje.
Místo a datum:
Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele:
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6. Povinné přílohy:
1. Doklad o trvalém bydlišti na území Olomouckého kraje (prostá oboustranná kopie občanského
průkazu žadatele).
2. Aktuální potvrzení o studiu, které vydá příslušná střední, vyšší odborná nebo vysoká škola v ČR.
3. Doklad prokazující studijní průměr žadatele za školní/akademický rok 2016/2017 (resp. za poslední
ukončený ročník studia) opatřený razítkem školy, na níž studuje, a podpisem statutárního
zástupce/pracovníka studijního oddělení školy (střední školy – katalogový list, prostá kopie vysvědčení;
vyšší odborné školy – výkaz o studiu, prospěchová karta; vysoké školy – zápisový list – přehled o
vykonaných zkouškách, transcript of record).
4. Doklad o předběžném přijetí ke studiu na škole v zahraničí (prostá kopie akceptačního dopisu) s
vyznačeným termínem počátku a konce studijního pobytu.
5. Motivační dopis.
6. Prostá kopie dokladu o zřízení běžného účtu žadatele (např. prostá kopie smlouvy o zřízení běžného
účtu nebo potvrzení banky o zřízení běžného účtu).
7. Plná moc (nemusí být notářsky ověřena) – pouze v případě, že je žádost o stipendium vyřizována
jinou osobou pověřenou žadatelem.
Místo a datum:
Jméno a podpis žadatele/zástupce žadatele, razítko:
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