
Žádost o podporu kinematografie
pocjaná pod]e zákona č 496/2012Sb' o audlov zuá n]ch djlech a podpoie kinematograíie a bude uveřejněna na

Webových skánkách státniho íondu k nenratograíie pod e tohoto zákona

evidenčni čis o projektu 1Vyp ňu]e stálnl Fond k remalograÍle)

V séorád An mation Foru.r'2a16 2017

číslo Výzvy

charakteristika projektu V segÍad Anima|]on Forum je ne]Význanrnějši Vzdělávacim pÍogramem na po i

{strrjčný popis projektÚ) an rrrovanélro f] mu V České Ieplb ]ce a e ] V ce ém reg onu středni a Východni

Evlopy Zaměiu]e se na íozvo] pro]ektú od deVe opmen1u aŽ po pfezentac na

Významných ÍestiValech Ne]významnějši součásti p atÍormy. ktelá sdruŽuje národni

asocace anrmovaného ílnru z 5 zemj a ]e podpoiena 9rantem l'4edia, ]e kvótnoVé

setkání V Tiebon Jeho součást] ie soutěŽ o ne] epšl p]1ch ng lector ng Vybraných

plo]ekiŮ' one to one meetingy s Význarflnými odboíniky na an movaný í m Vytvořenl

pásma ne]LepŠ ch ílnru regjonu a řac]a doprovodných indusÍy akci

název projektu

čo ident]Í kačnl čis o osoby

Uljce a čis o pop sné/orie ntačn ]

název dotačního okítlhu PoclpolafimovélroVzděáVániVÍoce2016á2017(dVouletýglant)

2A15 A 2 22

celkový lozpočet nákladú na realizaci přojekhj

Poe ó_,ó !ló 'sé ' 'ol_ 
' ld '- ^:-'")"oa. a

podporu k nerllatograÍje a V ni zpÍacovaný záměl n kol

ce é audiovizuálni di o Proiektem ]e výVoi di a nebo

propagace dia nebo jeho d stribuce prolektem neni dilo
jako celek (VýVoj a Výrobá a d str]bLce a propagace)

výše požadované podpory kinematogřafie V Kč

výše finančního zajištění projektu V % k datu podáni
Žádosti

žadate| _ pÍávnická osoba

název net'o obclrodni íjrjŤa Žadatel€ Asoc ace anlrnovaného f] mu z s

5148624' Kř..

??711-142

adresa sidla

Heřnranova 413/3

HoleŠoVce. T70 0o Praha Českárepubika

600 000 _ Kč

36 a/.

iclentiíikátol datové scl,lánky má] ]ižadatel ziizent

čislo bankoVního účtU

obec, PsČ siá1

u]Lce a čislo poplsné/orjentačnl

obec' PsČ siát

adresa pro doručování{pokud se liši od adresv sídla}' na kterou Žadate| požaduje doručovat

2900310126/20T 0

Na DoLrbkové 8

Praha 5 150 0.]. Česká íepub]ka
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/

jnréno a přijnreni žadatele

Žadate] je podn]katelenr (označte
kříŽkem)

V případě ANo uveďe lČo

V přlpadě NE uVed1e daturn narozeni

č]slo bankoVniho účtu

místo trvatého pobvtu' nebo adresa mista

rr ]ce a č]slo
popisné/oI entačni

obec PsČ stái

identifikátor daiové schránky má l i Žadate

žadatel - fVŽická osoba

harmonogram pÍoiektu

ANO

Dodnikání. ie_li Žadátel podnikatelem

zř1zenI

adresá pro do.učovánílpokud se lišiod mista trvalého pobvtu), na kterou Žadatel požaduie doruěovat

U ice a č]slo
popisné/or eniačni

obec PSČ. stát

dalšiúdaie o pÍoiektu

upřednostňovaná forma podpory' nen] l] V příS lršné VýZVě k poc]áváni Žádost] výs ovně uvedeno Že Žadate ům

bude posk],1nuta ]en ]€dna ze cIvou íoíem podpoly' rná Žac]ale moŽnost Zde označt zda někielou z nich

upřednostňLr]e (zaŠkrtnUtim polička 'UPŘEDNoSTŇUJ 
') nebo zc]a některou z nlch Výs ovně nepoŽaduje

(zaškr1nllim po ička .NE')

dotace s Podiem na zisku

UPŘEDNoSTŇUJ

UPŘEDNoSTŇUJl

1 1 2416

31 12 2417

31t1?t2A1l

XNE
NEX

připrava (od do)

leá izace (od do)

dokončeni (do Ve íormátu dd/mm/rrlr)

Projektje / bude realizován se zahřanični účasti (označte kříŽkem)

V připadě, Že ANo Uvedle konklétni
státy

ANO X NE

Poclplsenr této Žádost] Žadate souhlasi se zařazenim úda]ťr o Žadate ] á této žádos1 do evld_'nce V ob]asti

aucliovze'kteroLrVedestálnifondkinema|ogíaíepodle530zákonaasLrVeře]néninrtétožádostadaŠlchÚda]ú
o pro;eiiu v rozsanu poa e s38 zákona Podp sem léto Žádost| Žadate] sivlz!]e spráVnost a pravdivost údajú
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uvedených V telo Žádost a Ve Všech ie]ich přl ohách a je s Vědom nás edkú připac]né nepravd Vosli uvedených
ÚdaiŮ

Podpisem léto žádost žadatel píoh ášu]e' že

/ a) ]e bezÚhonny a Je l praýnlcl oU osobou Že je bezúhonná léŽ kaŽdá osoba která je slalutárnim olgánem nebo

/ c enem stěllrlarnlho orcanU zaciatele a ie slatltáínim orgánen] Žadatele píáVnická osoba. že je bezuhonná
r Iažda osoba l leía ]e ]e] m siatL]tárnim orgánen] nebo členem ]e]iho stalutárniho orgánu] za beŽŮhonného se

povaŽuje ten' kdo neby] pravomocně odsouzen pro ma]etkovou nebo hospodářskou trestnou č nnost' pokud se na
něho neh]edi iako by nebyl odsoLrzen.
b) neproblhá nso Venční řizeni, Ve kterém se řeŠí Úpadek nebo lrrozici Úpadek žadate e V pos ednich tieclr letech
nebylo lozhodnuio o ]eho úpadku. o zamitnUti nso Venčn]ho náVÍhU ploto Že ]eho nra]etek neposlačuje k úhÍadě
nák]adŮ nsoivenčnlho ilzení. nebo o zrušení konkurzu plo1o Že pro uspokojeni Véřitelu byi ieho maietek zcela
nepostaču]icl, nebo nebyla Vůč němU zavedena nucená spráVe podle jiného pÍáVniho přec]p sU
c)neniv rkvidaci,
d) nemá nedop atky na pojistném a na pe|ále na Veřejné zdravo|ni poj šiěni a to iak V České republ ce tak Ve
ídleso'ě nctaood_|a. _óoo l'a'-'opol 'l' 'el ^ ťes.l -p!bllé
e) nemá V eV denci dan] u orgánú F nancn sp.av! Česle lepUbl l y anl oíganu Celní spráVy České Íepub iky an V
evidenc dan nebo obdobných peněŽjiých p nění Lr pi]sluŠných oÍgánú siátlr Ve kierém má sid o' misto podn kání
čl bydl šté eV dovány nedop atky.
f) nenrá nedoplatky na poj slném a na pená]e na soc álni zabezpečeni a př]spěVku na státni po liku
zaměstnanost atojakVČeskérepublce tak Ve státé sídla' mlsla podn káni nebo kva ého pobyl!.

osoba, která tutožádost podepisu]e proh aŠu]e Žeb!d']eŽadale]enrÍyzickouosobou,nebo]e]akostaiutárnl
orgán nebo č en statutárn ho oíganL] opráVnéna jedIat ]mén€m Ž3dete e práVnlcké osoby nebo ie opláVněna
ed_allaŽada'P- JLo ó o1'o 'ó'ó

Údaje o podepisujicí osobě a podpis:

jméno a piÍ]menl Vztah podep sujlci osoby datur. a misto podpis
podep su]íci osoby k Žadate ] podpisu

tr,Iarek Tol!Šek předse(]a predstavenstva Praha T5 9 2o]5 ':| i .,:'?/"" '" r -z'

lv]ichalPodhladský č]en představenstva Praha ]5 9 2015 hú4t
(tabu ku zkopírovat VícekIá| V připadě. Že je Vice osob ]ednajlciclr ]nrénen] žadatele nebo za Žadate e)














































































