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JAK Sl VYRIDIT ZADOST O DOTACI 
NA POŽÁRNÍ PŘÍVĚS PRO HAŠENÍ??

PROVEDEME VÁS JEDNOTLIVÝMI KROKY 
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POKUD Sl NEVITE S VYRIZENIM ZADOST RADY, OBRATTE SE 
,. ,. , -, ,. - ,  o -

NA NAS! RADI VAM S VYRIZENIM ZADOSTI POMUZEME! 

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem 20. čenence 2022 od 12:01 hodin a bude probíhat elektronickou 
cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen "portál") 

na internetových stránkách https:/ /isprofin.mfcr.cz/rispf. 

Cinnost portálu bude ukončena dne 22. srpna 2022 v 23:59 hodin. 

NACHÁZÍTE SE NA PORTÁLE. 

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO "REGISTRACE" 

VYPLŇTE SVÉ ÚDAJE A KLIKNĚTE 
NA REGISTROVAT 

NA VÁŠ EMAIL VÁM PŘIJDE POTVRZENÍ 
REGISTRACE 

KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO "AKTIVOVAT 
ÚČET 

NYNÍ SE PŘIHLAŠTE KE SVÉMU ÚČTU 

KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO VYTVOŘIT NOVOU 
ŽÁDOST 

Jednoo,ý dotačni portál 
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https://isprofin.mfcr.cz/rispf






PROČTĚTE Sl SEKCE A, B, C 

ZAŠKRTNĚTE TLAČITKO: "Prohlašuji, že jsem se 
podrobně seznámil/a s „Výzvou k podání 
žádosti o účelovou investiční dotaci", kterou se 
stanovují podmínky pro poskytování dotací 
jednotkám SDH obcí a porozuměl(a) jsem jejich 
obsahu. Jsem seznámen(a) s tím, že žádost 
společně s požadovanými přílohami, podepsané 
osobou oprávněnou jednat za obec, podám 
do datové schránky místně příslušného HZS 
kraje do termínu uvedeného v čl 6 výzvy." 

ZAŠKRTNĚTE TLAČÍTKO: "Prohlašuji, že údaje 
uvedené v tomto elektronickém formuláři jsou 
pravdivé, úplné a nezkreslené. Jsem si 
vědom(a1 že po elektronickém odeslání žádosti 
(po stisknutí tlačítka „Odeslat") bude žádost 
odeslána na HZS příslušného kraje, bez 
možnosti další uživatelské úpravy." 

VYBERTE POŽADOVANÉ PRACOVIŠTĚ 

KLIKNĚTE NA TLAČITKO "ODESLAT 2ÁDOST" 

Obec -XV- , Pdlzert po tam Iho plivěs.u pro hašeni 
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C MÁTE TÉMÉŘ t-JOTOVO !! ) 

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf1 je nutno podat,
do datové schránky místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje"), 

spolu se všemi přílohami, do 22. srpna 2022. 
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SEZNAM PRILOH, KTERE JE ZADATEL POVINEN PRILOZIT K ZADOSTI: 

al prostou kopii dokumentu prokazujícího zřízení (bankovního) účtu u Ceské národní banky (dále jen 
,,CNB"), např. smlouvy nebo oznámení o zřízení účtu, na který má být dotace odeslána, 
b) zdůvodnění nezbytnosti akce na formuláři podle vzoru vydaného poskytovatelem a zveřejněného
na webových stránkách hzscr.cz v rubrice „Dotace a granty"; do datové schránky musí být tento dokument
podán s podpisem k tomu oprávněné osoby,

Příloha "Zd0vodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci 
dotace. 

Kontakt pro případné konzultace: Tomáš Entlicher, 724 796 110, entlicher@vyzbrojna.cz


