PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NIPOS PRO PODPORU VYBRANÝCH
ZAHRANIČNÍCH KONTAKTŮ V OBLASTI NEPROFESIONÁLNÍCH UMĚLECKÝCH
AKTIVIT V ROCE 2021
AKCE
Typ zahraničního kontaktu
(vyberte jednu z možností)

VYSLÁNÍ JEDNOTLIVCE
VYSLÁNÍ ARTEFAKTŮ
PŘIJETÍ JEDNOTLIVCE
PŘIJETÍ SOUBORU

Název akce
Typ akce
Místo konání (včetně státu)
Termín konání
Obor, kterého se akce týká
(podle bodu I/1c Zásad1)

Stručná charakteristika
akce
Vysílaný jednotlivec / vysílané
artefakty / přijímaný
jednotlivec / přijímaný soubor

Funkce jednotlivce /
souboru / artefaktu na akci
Předpokládaný přínos účasti
na akci, zejména přínos pro
práci NIPOS
(podle bodu I/3b a II/3 Zásad2)

ŽADATEL
Název (v případě právnické osoby)
Právní forma
IČO
Jméno (v případě fyzické osoby)
Rodné číslo
Adresa
Telefon
E-mail (žadatele nebo
kontaktní osoby)

Název a adresa peněž. ústavu
Číslo účtu žadatele

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ORGANIZACE (netýká se fyzických osob)
Jméno
Funkce
Adresa (pokud se liší od žadatele)
Telefon
E-mail

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPOČET
NÁKLADY
Celkové náklady na přijetí / vyslání
ZDROJE KRYTÍ
Vlastní vklad žadatele (spoluúčast)
Jiné finanční zdroje (podíl jiných subjektů na úhradu nákladů)
Žádost o finanční podporu NIPOS
ROZPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁKLADŮ NA PŘIJETÍ/VYSLÁNÍ PODLE ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ
Jiné finanční zdroje
Položkový rozpis
předpokládaných nákladů (např.
Celkové
Podpora
doprava, stravné, noclehy,
náklady
NIPOS
částka
zdroj
účastnický poplatek, atd.)

Součet
POVINNÉ PŘÍLOHY


specifikace akce, případně další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.);



v případě vyslání jednotlivce do zahraničí doporučení profesní organizace, státní instituce, nevládní neziskové organizace nebo českého
střediska mezinárodní nevládní organizace působící v dané oblasti;



v případě vyslání jednotlivce do zahraničí žadatel, který je právnickou osobou, doloží kontinuální činnost v oblasti kultury a odpovídá za
odbornou či uměleckou způsobilost vysílaného jednotlivce;





v případě vyslání jednotlivce do zahraničí žadatel, který je fyzickou osobou, doloží své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit
potvrzeného střechovým spolkem v oboru, českým střediskem mezinárodní nevládní organizace, stanoviskem odborné organizace, veřejně
uznávanou nezávislou osobností, potvrzením umělecké školy apod.;
v případě přijetí souboru či jednotlivce dokumenty dokládající jejich význam v rámci oboru;



doklad o aktuálním bankovním spojení;



kopii dokladu o právní subjektivitě žadatele, je-li právnickou osobou (například výpis z Obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných
společností nebo jiného rejstříku, ne starší 3 měsíců; zřizovací listina včetně případných změn);



kopii dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele za něj jednat (například doklad o volbě nebo jmenování statutárního orgánu,
plná moc).
Termíny podání žádosti:
31. 1. 2021 pro akce, které proběhnou od 15. 2. do 31. 12. 2021,
30. 4. 2021 pro akce, které proběhnou od 15. 5. do 31. 12. 2021,
30. 9. 2021 pro akce, které proběhnou od 15. 10. do 31. 12. 2021.
Žadatel bere na vědomí, že NIPOS projednává pouze řádně vyplněné žádosti vč. příloh, které byly v termínu zaslány poštou nebo doručeny osobně
do sídla Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu, P. O. Box 12 / Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2. Žádosti neúplné
nebo podané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Žadatel současně podpisem této žádosti bere na vědomí, že NIPOS si může vyžádat doplnění žádosti o sdělení dalších skutečností týkajících se
uvedených zahraničních kontaktů.
Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasí s tím, aby vybrané údaje
obsažené v žádosti byly zveřejněny v rámci hodnocení, výběru a prezentace výsledků výběrového řízení.
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje v této žádosti, včetně příloh, jsou pravdivé.
Žadatel čestně prohlašuje, že nemá ke dni podání žádosti splatné závazky vůči státnímu rozpočtu, státnímu fondu, rozpočtu územního
samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně a příslušné správě sociálního zabezpečení.

Jméno/název
V (místo)

1
2

Razítko
dne

Podpis žadatele / statutárního orgánu

Zásady výběrového řízení NIPOS pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit
dtto

