



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
.
.
2.Datum přijetí žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
59.Podpis (a razítko) žadatele:
     (statutárního zástupce)
V0101.01
   Kolo příjmu: 
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
   Kolo příjmu: 
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
   Kolo příjmu: 
Hlavní opatření
Vedlejší opatření 1
Vedlejší opatření 2
Údaje o žadateli
Je třeba vybrat právnickou či fyzickou osobu.
Je třeba vybrat plátce/neplátce.
Právnická osoba:
Fyzická osoba:
/
Právnická i fyzická osoba:
Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)
Kontaktní odpovědná osoba pro poskytování informací
Zpracovatel projektu
Struktura financování projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
%
Kč
%
Kč
Režim podpory hlavního opatření
Režim podpory vedlejšího opatření 1
Režim podpory vedlejšího opatření 2
Způsobilé výdaje hlavního opatření
Kč
Č.ř.
4.Název kódu způsobilého výdaje
5.Kód
6.Výše výdaje (Kč)
7.VP/L/O
Číslo řádky
Č.ř.
8.Text položky
9.Výše výdaje (Kč)
Číslo řádky
%
Kč
Způsobilé výdaje vedlejšího opatření 1
Kč
Č.ř.
13.Název kódu způsobilého výdaje
14.Kód
15.Výše výdaje (Kč)
16.VP/L/O
Číslo řádky
Č.ř.
17.Text položky
18.Výše výdaje (Kč)
Číslo řádky
%
Kč
Způsobilé výdaje vedlejšího opatření 2
Kč
Č.ř.
22.Název kódu způsobilého výdaje
23.Kód
24.Výše výdaje (Kč)
25.VP/L/O
Číslo řádky
Č.ř.
26.Text položky
27.Výše výdaje (Kč)
Číslo řádky
%
Kč
Nezpůsobilé výdaje
Kč
Č.ř.
31.Nezpůsobilý výdaj
32.Výše výdaje (Kč)
Číslo řádky
Výpočet výdajů v případě využití části objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely něž
jsou cíle a účel opatření/podopatření (je-li třeba, uvedou se výpočty i pro jednotlivá vedlejší opatření)
Výpočet limitů v projektu
Projekt
Plánovaný harmonogram projektu
Název aktivity/fáze
Harmonogram
Od:
Do:
8.Realizace výběrového řízení
9.Realizace projektu
Termín předložení žádosti o proplacení
Místa realizace projektu
Objekt/předmět č. 
Využití věcného plnění
Č.ř.
22.Časový harmonogram
23.Konkrétní činnosti
24.Rozsah stavebních prací ve fyzikálních jednotkách
Přehled realizovaných projektů v rámci všech dotačních titulů v posledních 3 letech
Č.ř.
25.Rok
realizace
26.Název projektu
27.Garant dotačního titulu
28.Výše dotace
(Kč)
Fotografie 1
Fotografie 2
Fotografie 3
Fotografie 4
Fotografie 5
Fotografie 6
Specifika podopatření I.1.1.1.
3. Datum zahájení podnikání v zemědělství (FO/PO)
4. Žadatel požaduje 10%-ní zvýšení podílu dotace z důvodu umístění projektu
    ve znevýhodněné oblasti (LFA)?
5. Celková výměra pozemků žadatele
    (vyplňte pouze v případě, je-li předmětem projektu pořízení mobilní technologie)
6. Výměra pozemků žadatele v LFA
    (vyplňte pouze v případě, je-li předmětem projektu pořízení mobilní technologie)
7. Podíl pozemků žadatele ležících v LFA = hodnota pole 6. / 5. * 100
8. Žadatel požaduje 10%-ní zvýšení podílu dotace z důvodu "mladého zemědělce"?
9. Datum narození (FO / v případě PO datum narození statutárního zástupce)
10. Podíl mladého zemědělce na základním jmění společnosti v případě PO
Přehled pozemků, na kterých žadatel hospodaří
Lesní pozemky ve vlastnictví žadatele
Č.ř.
3.Identifikace LHP/LHO (název a kód 
LHC nebo zařizovacího obvodu LHO)
4.V případě LHO identifikace vlastnického
separátu (název/jméno a číslo vlastníka)
5.Aktuální výměra lesních pozemků v ha
6.Stroj bude využíván na tomto pozemku
7.Výměra pozemků, na kterých bude stroj (stroje) využíván
Pronajaté lesní pozemky
Č.ř.
8.Identifikace LHP/LHO (název a kód 
LHC nebo zařizovacího obvodu LHO)
9.V případě LHO identifikace vlastnického
separátu (název/jméno a číslo vlastníka)
10.Aktuální výměra lesních pozemků v ha
11.Stroj bude využíván na tomto pozemku
12.Výměra pozemků, na kterých bude stroj (stroje) využíván
ha
ha
Vstupní suroviny a výstupní produkt (výrobek) činnosti realizované projektem a jeho zařazení dle kombinované
nomenklatury (osmimístný kód Harmonizovaného popisu číselného označování zboží/Kombinované nomenklatury) - Příloha I Smlouvy o založení ES
Č.ř.
3.Vstupní surovina
4.Popis vstupní suroviny
Č.ř.
5.Výstupní surovina (výrobek)
6.Popis výstupní suroviny (výrobku)
Umístění a časový plán vzdělávacích akcí
Přednáškové vzdělávací akce
Č.ř.
3.Adresa konání
Termín konání
4.Datum
5.Od
6.Do
7.Celkem hodin
(včetně přestávek a přípravy sálu)
8.Předpokládaný počet účastníků
9.Téma
Číslo položky odbytového dokladu
     Celkem
Komponenty EP01 - Žádost o dotaci, B131 - tab Akce
Exkurze
Č.ř.
10.Adresa konání
Termín konání
11.Datum
12.Od
13.Do
14.Celkem hodin
15.Předpokládaný počet účastníků
16.Téma
Číslo položky odbytového dokladu
     Celkem
Komponenty EP01 - Žádost o dotaci, B131 - tab Akce
17. Vzdělávací materiály
Datum vzniku škody - kalamity
Č.ř.
3.Měsíc
4.Rok
Místa realizace projektu - přehled pozemků
Název a kód LHC/LHO
Č.ř.
6.Obec
7.Katastrální území
8.Parcelní číslo
9.Druh pozemku
10.Způsob ochrany
Vyplňte v případě záměru a)
11. Jedná se o velkoplošné opatření nebo opatření ve zvláště
      chráněných územích či územích soustavy Natura 2000?
Informace o zalesnění
Č.ř.
12.Hospodářský soubor
13.Dřevina
14.Funkce 
15.Procento zastoupení
16.Plocha
17.Ks/ha
18.Celkem ks
Celkem
19. Celková výměra zalesnění
ha
Vyplňte v případě záměru b)
Souhlas odborného lesního hospodáře (OLH)
Souhlasím s technickým řešením, které je uvedeno v tomto projektu.
Jméno OLH .........................................................................
 
 
Číslo platné licence OLH .....................................................
 
 
Dne ....................................................................................      Podpis OLH ..............................................................
Při podání Žádosti o dotaci na MAS žadatel/zmocněný zástupce předloží kompletně vyplněnou stranu B3 v papírové podobě s podpisem OLH.
Údaje o žadateli (vyplňují pouze FO)
3. Věk žadatele
Vyplňuje se pouze pro záměr a)
Vstupní suroviny a výstupní produkt (výrobek) činnosti realizované projektem a jeho zařazení dle kombinované nomenklatury (osmimístný kód Harmonizovaného popisu číselného označování zboží/Kombinované nomenklatury) - Příloha I Smlouvy o založení ES 
Č.ř.
4.Vstupní surovina
5.Popis vstupní suroviny
Č.ř.
6.Výstupní surovina (výrobek)
7.Popis výstupní suroviny (výrobku)
Č.ř.
8.Zaměření projektu dle CZ-NACE
9.Skupina, třída, podtřída
Číslo řádky
Vyplňuje se pouze pro záměr b)
10. Instalovaný  elektrický výkon zařízení
11. Instalovaný  tepelný výkon zařízení
Vyplňuje se pouze pro záměr c)
Vyplňuje se pouze pro záměr d)
Údaje o žadateli (vyplňují pouze FO)
3. Věk žadatele
Vstupní suroviny a výstupní produkt (výrobek) činnosti realizované projektem a jeho zařazení dle kombinované
nomenklatury (osmimístný kód Harmonizovaného popisu číselného označování zboží/Kombinované nomenklatury)
 - Příloha I Smlouvy o založení ES
Č.ř.
4.Vstupní surovina
5.Popis vstupní suroviny
Č.ř.
6.Výstupní surovina (výrobek)
7.Popis výstupní suroviny (výrobku)
Č.ř.
8.Zaměření projektu dle CZ-NACE
9.Skupina, třída, podtřída
Číslo řádky
Specifika podopatření III.1.3.1.
3. Celková délka stezek
4. Délka stezek vedoucích po lesních pozemcích
5. Podíl délky stezky vedoucí lesem na celkové
    délce stezky = hodnota pole 4 / 3 * 100
Údaje o žadateli (vyplňují pouze FO)
3. Věk žadatele
Specifika podopatření III.1.3.2.
4. Celková kapacita ubytovacího zařízení
    (je-li předmětem projektu nebo souvisí-li s projektem)
5. Celková kapacita stravovacího zařízení
    (je-li předmětem projektu)
6. Celková kapacita základního wellness
    (je-li předmětem projektu)
Přehled pořizované techniky (je-li předmětem projektu)
3. Zahradní traktor
4. Komunální úklidová linka
5. Sněhová fréza
Efektivita využití pořizované techniky (je-li předmětem projektu)
Přehled pořizovaného vybavení (je-li předmětem projektu)
3. Židle
4. Lavice
5. Stoly
6. Stany
7. Pódia
8. Souprava audio techniky
9. Promítací technika
10. Mobilní herní prvky 
     (v pořizovací hodnotě nad 5000 Kč s DPH)
11. Mobilní vytápění / klimatizace
12. Výčepní zařízení
13. Zahradní traktor
14. Sekačka
Technické údaje (vyplňte v pouze v případě využití kódu 972)
15. Kapacita pořizovaného mikro / minibusu
Efektivita využití pořizovaného mikro / minibusu (je-li předmětem projektu)
Umístění a časový plán vzdělávacích akcí
Přednáškové vzdělávací akce
Č.ř.
3.Adresa konání
Termín konání
4.Datum
5.Od
6.Do
7.Celkem hodin
(včetně přestávek a přípravy sálu)
8.Předpokládaný počet účastníků
9.Téma
Číslo položky odbytového dokladu
     Celkem
Komponenty EP01 - Žádost o dotaci, B131 - tab Akce
Exkurze
Č.ř.
10.Adresa konání
Termín konání
11.Datum
12.Od
13.Do
14.Celkem hodin
15.Předpokládaný počet účastníků
16.Téma
Číslo položky odbytového dokladu
     Celkem
Komponenty EP01 - Žádost o dotaci, B131 - tab Akce
17. Vzdělávací materiály
Povinná preferenční kritéria
Celkem
Preferenční kritéria stanovená MAS
Celkem
Celkem za povinná preferenční kritéria a preferenční kritéria stanovená MAS
Nová pracovní místa, která jsou předmětem preferenčního kritéria
Č.ř.
Datum nástupu
Místo výkonu práce
Náplň práce
Stanovená pracovní doba
Mzda, plat
Žadatel se svým podpisem Žádosti o dotaci z PRV zavazuje k plnění preferenčních kritérií, za které požaduje body. V případě, že by přesto v rámci hodnocení projektu na MAS body nebyly přiděleny, pozbývá závazek ke konkrétnímu/konkrétním kritériu/kritériím platnosti.
Monitorovací indikátory stanovené MAS
Č.ř.
3.Monitorovací indikátor
4.Měrná jednotka
5.Počet
Název přílohy
Povinné přílohy
Č.ř.
3.Název přílohy
4.Počet stran
Název přílohy
Povinné přílohy nejsou stanoveny.
Nepovinné přílohy
Č.ř.
5.Název přílohy
6.Počet stran
Název přílohy
Nepovinné přílohy nejsou stanoveny.
Další přílohy
Č.ř.
7.Název přílohy
8.Počet stran
Čestné prohlášení - souhlas se zpracováním údajů z Žádosti o dotaci
Jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v Žádosti o dotaci, Dohodě a Žádosti o proplacení dle zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice 95/46/ES, v platném znění.
Jako právnická osoba jsem si vědom, že údaje z Žádosti o dotaci, Dohody a Žádosti o proplacení budou zveřejněny v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1290/2005 a s nařízením Komise (ES) č. 259/2008 a mohou být zpracovávány subjekty příslušnými v oblasti auditu a kontroly EU a České republiky za účelem ochrany finančních zájmů společenství.
Souhlasím s tím, aby údaje z Žádosti o dotaci, Dohody a Žádosti o proplacení byly vedeny Státním zemědělským intervenčním fondem a místní akční skupinou "" jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování Žádosti o dotaci, Dohody a Žádosti o proplacení a dále souhlasím, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické, evidenční a účetní účely.
Čestné prohlášení - čerpání podpory v režimu "de minimis"
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedené fyzické osobě byla v účetním období roku podání Žádosti o dotaci na MAS a ve dvou účetních obdobích předcházejících roku podání Žádosti o dotaci poskytnuta podpora de minimis (jedná se o podporu de minimis z jakýchkoli zdrojů)
ve výši
Kč.
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedené právnické osobě byla v účetním období roku podání Žádosti o dotaci na MAS a ve dvou účetních obdobích předcházejících roku podání Žádosti o dotaci poskytnuta podpora de minimis (jedná se o podporu de minimis z jakýchkoli zdrojů)
ve výši
Kč.
Příjmy žadatele v režimu podpory de minimis
Č.ř.
Účel podpory
Termín podpisu
Dohody/Rozhodnutí/Smlouvy
Výše podpory (Kč)
Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení/těchto čestných prohlášení.
V ........................................................................ dne ...................................
                       .......................................................................................................            .........................................................................                                                 Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)                                           Podpis žadatele (statutárního orgánu)
Čestné prohlášení musí být podepsáno pouze žadatelem osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu), tj. není možné nechat čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou před pracovníkem MAS, ale je možné, aby pověřená osoba přinesla k zaregistrování na MAS čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou s úředně ověřeným podpisem.
Povinná preferenční kritéria
Celkem
Preferenční kritéria stanovená MAS
Celkem
Celkem za povinná preferenční kritéria a preferenční kritéria stanovená MAS
Členové (hodnotitelé) výběrové komise MAS
                       .......................................................................................................            .........................................................................                                      Jméno a příjmení člena (hodnotitele) výběrové komise                                Podpis člena (hodnotitele) výběrové komise
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