B ISKUPSTVÍ

KRÁLOVÉHRADECKÉ

Velké náměstí 35
500 01 Hradec Králové

495 063 617
fax: 495 512 850
e-mail: podatelna@bihk.cz

V Hradci Králové, 30. ledna 2018

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU SOLIDARITY KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE
V ROCE

2018

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 2018 bude vypočtena začátkem druhého čtvrtletí roku 2018
na základě účetních uzávěrek farností za rok 2017.

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 na Biskupství královéhradecké, a to
výhradně prostřednictvím podatelny nejpozději dne 16. dubna 2018.

Evidence žádostí
Pracovnice ekonomického odboru Gabriela Sebö vyhotoví jako podklad pro jednání
komise FS seznam žadatelů, kteří splnili stanovené podmínky.
Pokud zjistí, že podaná žádost není úplná, žadatel bude písemně vyzván, aby doplnil
potřebné náležitosti; musí tak učinit nejpozději do 25. dubna 2018, jinak žádost nebude
zařazena do seznamu žadatelů.

Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku z FS
O poskytnutí příspěvku z FS rozhodne do 15. května 2018 na svém jednání komise FS.
Všichni žadatelé budou o výsledku jednání komise FS neprodleně písemně informováni.
Výsledky 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 30. listopadu 2018.

Žádost o vyplacení příspěvku musí obsahovat 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
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.
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