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PODPORA    ŽÁDOST O FINANČNÍ POMOC ve výši 20 000 Kč 
NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM 

 

ŽÁDOST O FINANČNÍ POMOC ve výši 20 000 Kč 
pomoc  neziskovým organizacím v souvislosti s mimořádnými a krizovými opatřeními 

 
Oblast činnosti neziskové organizace (vyberte z možností)  

IDENTIFIKACE ŽADATELE 

Název žadatele:  

Sídlo:  

Číslo bankovního účtu:  

IČO:  DIČ:  

SPECIFIKACE NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Činnost neziskové 
organizace, kterou žadatel 
nemohl z důvodu 
mimořádných a krizových 
opatření realizovat  

 

Místo realizace této 
činnosti 

 

KONTAKTNÍ OSOBA 

Jméno a příjmení  

Email:  

Telefon (mobil):  

ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI 
(popis negativních dopadů 
mimořádných a krizových 
opatření na činnost 
žadatele): 
 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Žadatel tímto prohlašuje, že: 
 

a) ke dni podání žádosti provozoval své aktivity v některé z oblastí kultury, sportu, školství a 
vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, 
podpory osob s handicapem, volnočasových aktivit a rodinné politiky na území statutárního 
města Ostrava déle než 1 rok, 

b) na základě mimořádných a krizových opatření orgánů veřejné moci, přijatých k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, nemohl aktivity 
dle písm. a) realizovat, 

c)  byl nadále i během účinnosti mimořádných a krizových opatření povinen hradit fixní náklady 
spojené s činností ve vztahu k aktivitám uvedeným v písm. a) a b), 

d)  není příjemcem dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava (včetně městských obvodů) 
na krytí nákladů na jeho celoroční činnost ve kterékoliv z oblastí uvedené v písm. a) pro rok 
2021, 

e) splňuje  ke dni podání žádosti podmínku bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Ostrava 
(včetně jednotlivých městských obvodů, příspěvkových organizací zřízených statutárním 
městem Ostrava či městským obvodem a obchodních společností s majetkovou účastí 
statutárního města Ostrava). 
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Jméno, příjmení a funkce 
osoby oprávněné 
zastupovat žadatele 
 
 
 
PODPIS ŽADATELE 
ŽÁDOSTI 

Jméno __________________ 
 
Příjmení _________________ 
 
Funkce__________________ 
 
Dne …………………………… 
podpis 
 

 

1 x vyplněnou podepsanou žádost včetně přílohy (kopie smlouvy o založení běžného 

účtu) lze podat prostřednictvím (pošlete jí jednou z možností):  

- datové schránky, (ID: 5zubv7w), do předmětu uveďte  text „Výzva – nezisk“ a doplňte oblast  

   činnosti (např. kultura, sport, školství a vzdělávání atd.) 

- podepsaný formulář naskenovaný emailem na adresu: posta@ostrava.cz , do předmětu uveďte   

   text „Výzva – nezisk“ a doplňte oblast  činnosti (např. kultura, sport, školství a vzdělávání atd.) 

- vytištěného, podepsaného formuláře doručeného na adresu: Podatelna, Magistrát města 

Ostravy, Prokešovo  náměstí  1803/8,  729 30  Ostrava - Moravská  Ostrava  v  obálce   označené 

textem „Výzva – nezisk“ a doplňte oblast činnosti (např. kultura, sport, školství a vzdělávání atd.) 

Žádosti vč. přílohy lze podávat průběžně od 03.03.2021, a to až do odvolání. 

 

 

Nevíte si rady s vyplněním žádosti? Není Vám něco jasné? 

Vaše dotazy posílejte pouze na níže  uvedený email. V předmětu emailu uveďte oblast, které se Váš 

dotaz  týká    (např. kultura,  sport,  školství  a  vzdělávání … ).    V současné  situaci  nemůžeme  

telefonicky  odbavit všechny vaše požadavky a emailová komunikace je v tuto chvíli nejefektivnější  

a nejrychlejší způsob, jak Vám pomoci. 

pomocnezisk@ostrava.cz 

 

Příloha žádosti:  

- kopie smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu, na který bude peněžitá pomoc zaslána       

  a který je uveden v záhlaví žádosti 
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