Příloha č. 1

Žádost o poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku podle Zásad pro poskytování
dotací na novou drobnou lesní techniku z rozpočtu Kraje Vysočina
1. Podací místo

2. Reg. č. žádosti

Kraj Vysočina

Žadatel
3. Kód žadatele

4. Datum narození (FO)

6. Titul před (FO)

5. IČ (bylo-li přiděleno)

8. Jméno, popř. jména žadatele (FO)

7. Přijmení žadatele (FO)

9. Titul za (FO)

10. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO)

Osoby určené k podpisu smlouvy
11. Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za PO

12. Funkce

13. Jméno, přijímení osoby oprávněné jednat za PO

14. Funkce

Adresa bydliště nebo sídla
15. Obec

16. Část obce

17. Číslo orientační

18. Městská část

19. Ulice

20. Číslo popisné

21. PSČ

22. Telofon

24. Okres

23. E - mail

25. Plátce DPH*)

ANO

NE

Adresa pro doručování (v případě, že je odlišná od adresy bydliště nebo sídla)
26. Příjmení a jméno fyz. osoby, obchodní firma nebo název práv. osoby (příp. org.)

28. Obec (městská část, část obce)

31. PSČ

27. Příjmení a jméno, popř. jména zplnomocněného zástupce

29. Ulice

30. Číslo domu

32. Telefon

33. E-mail

Bankovní spojení
34. Název peněžního ústavu

35. Číslo účtu

36. Kód banky

Předmět dotace (vyberte jednu z monžných kombinací)

Výše dotace

Motorová pila + křovinořez + postřikovač

23 000 Kč

Motorová pila + křovinořež

18 000 Kč

Motorová pila + postřikovač

15 000 Kč

Křovinořež + postřikovač

13 000 Kč

37. Požadováno celkem

........................................................................................Kč

Přílohy
38. Přiložené přílohy

Identifikace PO dle zákona č. 250/2000 Sb.*)

ANO

NE

Čestné prohlášení žadatele o podporu v řežimu de minimis*)

ANO

NE

39. Čestné prohlášení a souhlas

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že jsem ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. osoba, na kterou se vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa . Prohlašuji, že předmět této žádosti nebyl v
roce 2017 podpořen z jíných zdrojů nebo ze zdrojů Evropské Unie.
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné a splňují podmínky těchto Zásad, a že jsem si vědom právních následků
uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů.

Souhlasím se zpracováním a zveřejněním osobních údajů v rámci administrace dotačního titulu na novou drobnou lesní techniku
(zaškrtněte - nezbytné pro další administraci žádosti!)
42. Podpis žadatele (příp. osoby oprávněné jednat za PO)
40. V

43. Zkontroloval/a

41. Dne

44. Datum

45. Výsledek*)

*)hodící se zakroužkujte

1

ANO

NE

46. Podpis

POUČENÍ
k vyplnění formuláře Žádost o poskytnutí dotace na novou drobnou lesní techniku podle Zásad
pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku z rozpočtu Kraje Vysočina.
Řádek 2 a 43 až 46 – vyplní podací místo.
Řádek 3 – uvede se příslušný kód žadatele:
Kód žadatele:
1 fyzická osoba (nepodnikající)
2 fyzická osoba (podnikatel)
3 právnická osoba (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)
4 sdružení bez právní subjektivity
5 sdružení s právní subjektivitou
6 státní podnik
7 obec (i příspěvkové organizace)
8 organizační složka státu
9 ostatní organizační složky
10 příspěvková organizace MZe
11 kraj (i příspěvkové organizace krajů, např. střední školy)
12 vysoké školy
13 církev, církevní řády a kongregace
14 nadace, veřejně prospěšné společnosti apod.
15 příspěvkové organizace ostatních správců kapitol
Řádek 10 – uvede se název právnické osoby a to v plném znění, tak jak je uveden v příslušném
registru, např. obchodním rejstříku (např. „Obec Liptákov“ nikoliv Obecní úřad Liptákov). U sdružení
bez právní subjektivity a organizačních složek se uvádí jejich název.
Řádek 39 – je nezbytné zaškrtnout souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů!!!
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Výměra lesních pozemků v Kraji Vysočina
Žadatel FO - jméno, příjmení

..........................................................................................
NEBO

Žadatel PO -název

Název katastrálního území

..........................................................................................

Číslo Listu vlastnictví

Výměra lesních pozemků celkem v m

Výměra lesních pozemků
v m2

2

Čestně prohlašuji, že veškeré lesní pozemky v Kraji Vysočina, které vlastním nebo mám pronajaté k datu
podání žádosti, nepřesahují souhrnnou výměru 50 ha.

Podpis žadatele
(příp. osoby oprávněné jednat za PO)

Dne

3

Sez a

dokladů akoupe é ové dro

Žadatel FO - jméno, příjmení
Žadatel PO -název

é les í te h iky

..........................................................................................
NEBO
..........................................................................................

Motorová pila - značka/typ .........................................................................
Datum nákupu:
Výrobní číslo:

.........................................................
.........................................................

Druh a číslo dokladu, kterým prokazuji nákup a zaplacení nové drobné lesní techniky:
Číslo dokladu

Částka (v Kč)

Korekce

Způsobilé výdaje

Křovinořez - značka/typ .........................................................................
Datum nákupu:

.........................................................

Výrobní číslo:

.........................................................
Druh a číslo dokladu, kterým prokazuji nákup a zaplacení nové drobné lesní techniky:
Částka (v Kč)
Korekce
Způsobilé výdaje
Číslo dokladu

Postřikovač - značka/typ .........................................................................
Datum nákupu:

.........................................................

Výrobní číslo:

.........................................................
Druh a číslo dokladu, kterým prokazuji nákup a zaplacení nové drobné lesní techniky:
Částka (v Kč)
Korekce
Způsobilé výdaje
Číslo dokladu

Celkem:

Celkem (po korekci):

Ke každé u akoupe é u před ětu rov ěž předkládá
ebo příj ový poklad í doklad .

daňový doklad a doklad o úhradě ba kov í výpis

................................
podpis žadatele
příp. osoby opráv ě é jed at za PO

Poz . šedá pole evyplňujte
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