Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na r. 2022 v rámci
dotačního titulu „Protidrogová politika“ Úřadu vlády ČR
Součástí této žádosti je – identifikace žadatele; souhrn podávaných projektů realizace protidrogové
politiky; čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti všech údajů uvedených v žádosti a jejich přílohách
a o bezdlužnosti organizace ve vztahu k veřejným rozpočtům a zdravotním pojišťovnám.
Dotační titul:

Protidrogová politika

Identifikace výzvy:

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na
rok 2022 v rámci dotačního titulu „Protidrogová politika“
Úřadu vlády ČR

Poskytovatel dotace:

Úřad vlády České republiky, náb. E. Beneše 4, 118 01
Praha 1

Účel dotace:

Financování adiktologických služeb a realizace projektů
politiky v oblasti závislostního chování

Lhůta dosažení účelu dotace: 31.12.2022

Žadatel o dotaci:

Právní forma:

IČ:

Adresa organizace (sídla):

Statutární zástupce organizace:

E-mail:

PŘEHLED MAJETKOVÝCH VZTAHŮ K JINÝM OSOBÁM
Osoby s podílem v organizaci

Osoby, v nichž má organizace podíl, a výše tohoto podílu

Popis projektu
Stručný popis projektu, včetně předmětu a hlavního cíle výzkumu.
Osoby, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který byl získán mezi nezávislými
osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek:

Seznam předkládaných projektů žadatelem:
Kód

Název

Typ služby

Celkové
náklady

Požadovaná
dotace
na r. 2022

Čestné prohlášení statutárního zástupce organizace o bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a
zdravotním pojišťovnám a o pravdivosti a úplnosti všech Částí a příloh uváděných v žádosti o dotaci
Úřadu vlády ČR na rok 2022.
Jako statutární zástupce organizace čestně prohlašuji, že organizace nemá ke dni podání žádosti o
dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti protidrogové politiky na rok 2022 žádné
evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně
příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám.
Dále jako statutární zástupce organizace čestně prohlašuji, že všechny části a přílohy v této žádosti
jsou pravdivé a úplné.
Toto stvrzuji svým podpisem.
Podpis:

