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Žádost o spolupráci (finančního partnera)  

z plánovaného projektu MAS OPZ+  

- Podpora volnočasových aktivit dětí a dospívajících (komunitní 

venkovské tábory)  
 

 

1. Identifikace subjektu 

Žadatel  

Sídlo  

IČ  

Statutární zástupce  

Datum vzniku subjektu1  

Kontaktní osoba  

(jméno, příjmení, telefon, email) 
 

 

 

2. Projektová část (popis) 

Dodržení principu CLLD 

Sídlo na území MAS Bohumínsko, z.s. -            ANO  x   NE2 

Aktivita na území MAS Bohumínsko, z.s. -       ANO  x   NE  

Popis prokazatelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží za období 2021 a 2022 

2021 - … (popis doložen relevantními dokumenty, např. výroční zpráva, odkaz na web stránky, apod.) 

 

 

 

 

2022 - 

 

 

 

 

                                                           
1 Datum vzniku subjektu min. 3 roky před 1. 7. 2022. 
2 Nehodící se škrtněte. 
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Stručný popis aktivit komunitního tábora na území MAS pro období 2023 - 2025 

2023 - … (místo realizace/obec, počet konaných turnusů, kapacita tábora, potřebný počet pečujících osob, 

přibližný počet podpořených pečujících osob, lektor, animační činnost, další náklady …. 

 

 

 

 

 

 

 

2024 - 

 

 

 

 

 

 

 

2025 - 

 

 

 

 

 

 

 

Personální kapacita (Disponuji dostatečným počtem pečujících osob?) 

ANO3 

NE - uveďte informaci o jejím zajištění: 

 

 

 

 

NE, nezajistím 

                                                           
3 Nehodící se škrtněte. 
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Jaké typy aktivit pro děti a mládež žadatel v posledních třech letech žadatel realizoval4: 

☐   Kroužky pro děti a mládež 

☐   Jednorázové akce pro děti a mládež 

☐   Nepobytové tábory 

☐   Žádné 

Finanční náročnost partnera  

– doplňte v souladu s popisovanými aktivitami 

Předpokládané náklady na realizaci Kč 

Typ partnera – vyberte jednu možnost 

☐     Příspěvková organizace zřízená obcí, svazkem obcí nebo krajem. 

☐     Nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s., církev a církevní právnická osoba, 
nadace, nadační fond) 

 

  

                                                           
4 Zaškrtněte alespoň jednu z možností. Můžete zaškrtnout více možností najednou. 
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3. Čestné prohlášení 

Žadatel čestně prohlašuje, že: 

- není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 

- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti; 

- na něj nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, 
že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a to i v případě, kdy je obchodní společnost ve 
svěřeneckém fondu, jehož zakladatelem, správcem, obmyšleným nebo jinou osobou ve smyslu 
zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 
1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů; 

- se seznámil s obsahem výzvy MAS a souhlasí s podmínkami uvedenými ve výzvě MAS týkající se 
věcného zaměření, časového nastavení, věcná způsobilost, indikátorů a cílových skupin; 

- souhlasí se zapojením do realizace projektu MAS Bohumínsko, z.s. v rozsahu a charakteru 
specifikovaného výzvou MAS Bohumínsko, z.s. a zavazuje se k plnění povinností na realizaci 
aktivit. 

 

Žadatel prohlašuje, že: 

- celoročně pracuje s dětmi a dospívajícími, 
- má prokazatelné personální kapacity k výkonu aktivity, 
- všechny informace uvedené v žádosti o spolupráci i v případných přílohách jsou pravdivé, 
- se zavazuje uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s MAS Bohumínsko, z.s. 

vztahující se k této podané Žádosti o spolupráci.  
 

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů. 

 

 

Datum  

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby 

 

Podpis statutárního zástupce/oprávněné 
osoby 

 

 
 


