Návod na vyplnění elektronického formuláře
Při vyplňování žádosti prosím vyplňujte a zaškrtejte všechna žlutá (příp. červená) pole.

1) Žádost o dotaci na rok 2019
-

„Podprogram“ je pole pro výběr tzn., vyberete z nabídky správný typ dotačního titulu.

2) Žadatel – základní údaje
-

Nejprve je potřeba zaškrtnout políčko „Fyzická osoba“/„Právnická osoba“.

A) Fyzická osoba
-

Je nezbytné zaškrtnout pole „Podnikající fyzická osoba“. Jste-li fyzická osoba
podnikající, dále doplníte IČO, nejste-li fyzická osoba podnikající, doplníte datum
narození.

-

Nemáte-li datovou schránku nebo DIČ, pole nechte prázdné.

-

Je nezbytné zaškrtnout pole „Jiná kontaktní osoba“, „Podpora de minimis“ a
„Velikost podniku odpovídá definici malých a středních podniků“.

B) Právnická osoba
-

„Právní forma“ vyberete z uloženého výběru.

-

Nemáte-li datovou schránku nebo DIČ, pole nechte prázdné.

-

Je nezbytné zaškrtnout pole „Podpora de minimis“ a „Velikost podniku odpovídá
definici malých a středních podniků“.

3) Adresa – místa pobytu (místa podnikání)
– U políček „Kraj“, „Okres“ a „Obec“ vyberete z nabídky a „PSČ“ se vyplní
automaticky.

4) Bankovní a daňové údaje
– U pole „Peněžní ústav (banka)“ vyberete svou banku z uloženého výběru a „Kód
banky“ se vyplní automaticky.
– Nezbytné je zaškrtnout políčka „Plátce DPH“ a „Odpočet DPH“.

5) Statutární orgán – kontaktní údaje
– Pouze u právnických osob.
– Nezbytné je zaškrtnout políčko „Jiná kontaktní osoba“.

6) Identifikace projektu
– „Název projektu“ je omezen na 100 znaků.

7) Přehled projektů realizovaných žadatelem za přispění Ústeckého kraje v průběhu
předchozích 3 let
– Na pravé straně jsou znaménka „+“ (přidá další řádek) a „-“ (odebere řádek).
– Pokud jste žádné projekty nerealizovali, do políčka „Název projektu“ vyplňte „NE“.

8) Informace o projektu
– Následující pole jsou omezena na 1 500 znaků.

9) Položkový rozpočet projektu
-

Doplňte v řádku „Rozdělení (v %)“ kolik procent bude z: „Dotace z Ústeckého
kraje“ (max. 40 %), „Vlastní zdroje“ a popř. „Ostatní zdroje“.

-

Dále vyplňujete pouze sloupec „Položka“ (tj. název položky) a „Hodnota položky
(v Kč)“.

-

Částky se dle rozdělených procent dopočítají samy.

-

Na pravé straně jsou znaménka „+“ (přidá řádek pro rozpočet) a „-“ (odebere řádek
pro rozpočet). Těmito znaky si uzpůsobíte velikost rozpočtu dle svého.

10) Čestná prohlášení
–

Je nezbytné zaškrtnout políčka.

11) E-mail
–

Na tento e-mail Vám bude zaslána vyplněná žádost ve formátu PDF. Tuto žádost
prosím vytisknout, podepsat a včetně povinných příloh zaslat na adresu Krajského
úřadu →
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

-

nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu.

Po vyplnění žádosti doporučujeme uložit si data
přes tlačítko „Uložit data“. V případě potřeby si
přes tlačítko „Načíst data“ opět můžete uložená
data načíst.

Dále je nezbytné žádost zkontrolovat tlačítkem
„Zkontrolovat“. Systém Vám ihned napíše, co
ještě nebylo vyplněno a co je potřeba opravit.

Pokud kontrola proběhne v pořádku, formulář
odešlete příslušným tlačítkem „Odeslat“. Tím se
informace odešlou do naší databáze a na uvedenou
e-mailovou adresu se Vám odešle celý formulář
v PDF (viz výše).

