B ISKUPSTVÍ

KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové

495 063 611
fax: 495 512 850
e-mail: podatelna@bihk.cz

V Hradci Králové, 30. ledna 2017

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU SOLIDARITY KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE
V ROCE

2017

Proces poskytování příspěvků z Fondu solidarity královéhradecké diecéze (dále jen „FS“)
se řídí Směrnicí k Fondu solidarity královéhradecké diecéze 5/2011 NRG – k dispozici na:
http://www.bihk.cz/ke-stazeni/fond-solidarity
Přesná částka k rozdělení v roce 2017 bude vypočtena začátkem druhého čtvrtletí roku 2017
na základě účetních uzávěrek farností za rok 2016.

Podání žádosti o příspěvek z FS
Žádost o příspěvek z FS je oprávněn podat každý právní subjekt Římskokatolické církve,
který působí na území královéhradecké diecéze.
Žádost se podává písemnou formou pro každou akci zvlášť, a to na předepsaném
formuláři, který je k dispozici na:
http://www.bihk.cz/ke-stazeni/fond-solidarity
Žádost se všemi náležitostmi musí být doručena administrativnímu odboru Biskupství
královéhradeckého nejpozději dne 15. dubna 2017.

Evidence žádostí
Seznam žadatelů, kteří splní podmínky stanovené v předchozím bodu, bude zveřejněn
na diecézním webu v sekci Solidarita v diecézi:
http://www.bihk.cz/ke-stazeni/fond-solidarity.
Tento seznam bude průběžně aktualizován a bude také přílohou květnových ACRG.
Pokud biskupství zjistí, že žádost není úplná, žadatel bude písemně vyzván, aby doplnil
potřebné náležitosti; musí tak učinit nejpozději do 25. dubna 2017, jinak jeho žádost nebude
zařazena do výběrového řízení.

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku z FS
O poskytnutí příspěvku z FS rozhodne do 30 dnů Komise FS. Všichni žadatelé budou o
výsledku výběrového řízení neprodleně písemně informováni.
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách diecéze a budou
také přílohou ACRG nejblíže následujících po uskutečněném jednání Komise FS.

Vyplacení příspěvku z FS
O vyplacení přiděleného příspěvku z FS je třeba písemně požádat nejpozději do konce
listopadu 2017.
Žádost o vyplacení příspěvku musí mít tyto náležitosti:
1. nadpis „Žádost o vyplacení příspěvku z Fondu solidarity“ v záhlaví žádosti
2. zřetelné a jednoznačné označení žadatele, podpis a razítko statutárního orgánu žadatele
3. číslo účtu žadatele, na který má být příspěvek zaslán
4. jednací číslo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku (uvedeno v záhlaví)
5. kopie dokladu o účelně vynaložených nákladech na akci (faktura, daňový doklad)
Příspěvek bude neprodleně zaslán na účet žadatele, nejpozději však do 30 dnů od doručení
žádosti o vyplacení.

Ing. Pavel Rathouský
ekonom diecéze

