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FOND VYSOČINY
PROGRAM „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ; ! ° Jv^'

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

FV02775.0376

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800

...... . ..

Adéls Klímové
adresa: 594 01 Martinice. č.p. 84 
RČ: 0253125235

(dále jen Příjemce) 
bankovní spojení: Air Bank a.s. 
číslo účtu: 1476900025/3030

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu "Hospodaření v lesích 2020" blíže specifikovaného v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od 
prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen
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na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI, 3 odst. 1 této smlouvy nebo 
v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok 
na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v 
záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 37800,00 Kč (slovy:
třicetsedmtisícosmset korun českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 37800,00 Kč
Výše dotace v Kč 37800,00 Kč
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 0 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, 
bude částka dotace úměrně snížena.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se vylučuje. 6

6) Dotace je poskytována v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. C(2013) 7746 ze dne 
20. 11. 2013 k veřejné podpoře č. SA.36748 (2013/N) „Dotační rámec pro poskytování 
příspěvků na podporu hospodaření v lesích na období 2014-2020"a v souladu s Pokyny 
Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských 
oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. věst. C 204, 1. 7. 2014, s. 1) - s účinností od 1. 7. 
2015 (dále jen „Pokyny EU").
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ČI, 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. e) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. e) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace, nej později však do 31. 3. 2021. 
Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících 
s realizací předmětu projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako neuznatelné. 
Náklady musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví1 Příjemce nejpozději do 
dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 
uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,

i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 
bankovní poplatky,...),

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu (vč. spotřeby vlastního materiálu),
b) nákup ostatních služeb,
c) mzdové náklady a ostatní osobní výdaje (vč. vlastní práce) vč. povinného pojistného 
placeného zaměstnavatelem.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Příjemce se zavazuje:

Cl. 8
Základní povinnosti Příjemce

netýká se fyzických osob nepodnikajících
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a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, účetním 
znakem, střediskem, činností, ORGem apod.).

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční 
krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace 
projektu uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy. Úhradou DPH je v tomto případě 
myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, 
zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy včetně přílohy, 
jejíž vzor je umístěn na www.fondvvsocinv.cz v materiálech u příslušného programu a 
v případě, kdy je předmětem projektu aktivita uvedená čl. 5 písm. a), b) Výzvy doložit 
průvodní list použitého sadebního materiálu, nebo čestné prohlášení vlastníka lesa o 
původu reprodukčního materiálu v případě použití reprodukčního materiálu z vlastních 
lesních porostů, a to nejpozději do 31. 3. 2021.

f) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
g) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
i) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. e) a písm. g) - písm. i) této 
smlouvy. 3

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.
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Cl. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že 
projekt byl podpořen Krajem.

Čl. 11
Udržitelnost projektu

V případě, že je předmětem dotace pořízení oplocenek dle bodu 5) písm. d) Výzvy 
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 či individuální mechanické ochrany dle bodu 5) písm. e) a f) 
Výzvy HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020, je Příjemce povinen nakládat ode dne nabytí platnosti 
smlouvy o poskytnutí dotace s výše uvedeným majetkem podpořeným v rámci projektu dle této 
smlouvy do doby dosažení stavu zajištěnosti (§ 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., o kterou se 
stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa) jedinců ochraňovaných individuální 
mechanickou ochranou či oplocenkou v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného 
hospodáře a v případě jeho poškození či zničení tento majetek opravit či nahradit. 
Příjemce dotace je dále povinen v zákonné lhůtě (§ 31 odst. 6 lesního zákona ve spojení s 
příslušným opatřením obecné povahy) řádně obnovit lesní porosty, na něž byla poskytnuta 
dotace.

Cl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564602209, email: vondrova.l@kr- 
vvsocina.cz. Ing. Milan Hejda, tel.: 564602366, email: heida.m@kr-vysocina.cz. a Mgr. 
Marcela Rosická, tel: 564 602 577, e-mail: Rosicka.M@kr-vvsocina.cz 4

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je
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oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 12 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace a příloha Bližší identifikace předmětu dotace 

včetně dotčených pozemků.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 08.09. 
2020 usnesením č. § 4 g 3 /05/2020/ZK.

y jtí&l'} ói ,htí Ci &i- (jpg 4J ' /-
V Jihlavě dne .....4.:T.M..M0....

Adéla Klímová Ing. Bc. Martin Hyský 
člen rady kraje
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ZAO O ST O POSKYTNU' OTACE Z FONDU VYSOČINY

viciemční číslo ■•|«vy;,iňu;e;

I Kód elektronické Žá.. ústi (po
i ii-Kilhlin vypuK;!ii _.io . . ■. . r,

ZOO-'cC.l Sil. ;■ V C;i . i. ,
i ■ V U. J■ ■ ZO-ouo

"íúzkiv programu

Název projektu

J HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 

I Hospod čiřen i v lesích 2020

Identifikační údaje žadatele

žádost zpracoval Cvoocakuu 
^ osoba projektu)

RČ:

Jméno:

Příjmení:

0253125235

Aclóla

Klímová
!

Právní íomia: Fyzická osoba

Ulice-, čp: ivmrlimoe ÍM

lví ar i i nice 

59401

Velké ivieziřiči

i
' Obec: 

i-;SC:

SAu pusty:

; Název baňky: Air Bank a.s. 

I Číslo ůčíu: 1476S00025/3030

Klímová

1. Lokalizace projektu 
I Uvodie v jukis oLc: oav.v urojvhí 

i euíivt jvnn uícívov . m , ,..e,
■ Hernu//.' r aí/pňt.a z. ,
' mo/mace piůjorui prconnt na
• ÚZtími VÍ Cis Cbd. ÍJKJ<■ vypislíj
i riisbu v případě dupánu na větší 
' území uvoďte vyšší administrativní 
| jednomu (nupř. obvoo OAF, okres,
, veí/iuíij;

: Jméno: Adéla

Příjme, sí:

- Email:

1 Tel.:

iKiaj Vysočina, viz příloh:; Bližsi identifikace předmětu 
izolace včetně dotčených pozmiiku

— J

adaklimo v ti@sez n a rn. cz

7347oo411



i 2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle

. Popište co vás k podání žádosti 
j vede: jaká je výchozí sil unce. jaký 

problém c.hccie vyrosit: co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 

, projektu - co chcete 'zlepšit, 
zkvalitnil,,.

'Důvodem podání žádost' ;o h>..i ockmení v 'ose z 
'důvodu po-nPiických změn o m-ur.vn lose joko 
má rodního bohatství. b'onc'hi' nenahraditelnou složku 
'Životního prostření.Cdlem jo zvyšovaní stability !n?m 
boopom híorfivn.rzity a snížení odvožení íes-n

3. Popis projektu 
Popište co konkrétno bude 
obsahem projektu: ne ohnete 
pořizoval, budoval, vyícpsrr-ul. 
organizovat atpp v jakém 
množství a rozsahu - uvoďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

,viz příloho Bližší identifikace předmětu dotace včetně
dotčených pozemku

i , , , . . , , vlastník lesa. projekt naspěte ke zlepšení smvu lesa r
> ji- h°\e ° 'upi'Y P!°J 'v.u hosoodaření v lese. dojde ke zbnšoní funkcí lesa (např.

Popište komu realizece projektu bMooc!mnni ženini f,,nk,„(
' pomůže: jaký to bude mil pro ne i 
1 konkrétní přínos, jak to zlepší i
I jejich podmínky atm

1 3. Předpokládaný časový 
harmonogram rcoHznoc

^ projektu - tzačáíck/ukoočcni 
projektu
Popište zahájení a ukončeni 

! základních realizačních íizí 
I projektu (např. výbor dodavatele.
I přípravné práce, vlastni realizace 

apod.): v případě organizace 
i kullurni/sporiovní akce iveďlc 
l přesný termín jejího konaní: pokud 
■ nejsou známy přesná dala. tak 

uveďte kalendářní měsíc

[začátek nejdříve dnem podám žmlosti (konkrétní 
datum •
ukončen' nmc: to incírnd!!á,ni zpozdějí mak dc 
bOZI)



ď. Organizační a uciuoirifi 
zúbezpfečuiií projektu
Popište vaše zkušení,stí 
realizaci podobných akci: juko 
mule zkušenosti s ,echcca 
píojoklí! (iKOJliVhl!, ZciduSll): lidu 
budu protekl leulizecu padmo

ijiiSíy niciaiC nmzvi a i. aic un/l.
; i i*, yinjot í Pyl c.iL- ve. ..... i. < o, ■ t;
uuv-eiicn; násile vynu.i piu zunrny

;vcpo; i iouí nebo dodavatelsky

7. Rozpočti projektu 
U žnualeiu. kteří mol tou uplatnit 

ucifjocel bídu tía .. Uit a> je 
enkktdy uvádějí bac icr'y.. Oslamí
” ciLioúdO í:ct(jO;Í >)C:r.Í':..íc VCuÍUL' 
ÍJÍJn.

částky uvádějte v coiých Kč

2 Ují it - IílíHívvSuCM
~i

Kč I NuN 1 %

8. Prohlášení žadatele. že zajistí potili na spolufinancování projektu a souhlas! se 
zvei ej t mi iim vybianycn udaju o proieiun

dacaM prohlašuje. ,io .tn\.:ii poci.i no speiuinnncováni projektu a souhlasí se zveřejněním 
svélio jména (obchodí-..iiu jména;, adresy (sídlai názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
úteiy administrace čer, Rul prostředku z Fondu vysočiny.

u. Riohlášení zudaieie o vypořádání závazku (netýká se obcí, svazků obcí a organizací 
zi i:.'vj vany cli a zak.áoauych Krajem Vysočina)
7'laa,ee! pí ohlašuje že:

oj ma vypořádány za maky vdei stain,mu rozpučcu a státním rondům (za závazky vůči 
siúininiu luzpociu se p.y, ucuji z úvazky vůči ununcníinu úřadu, Správu sociálního 
zsouzijoceiii. zdravotním pojišťovnám a Četní správě: za státní fondy se považují Státní fond 
životního piustredí. Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Statni fond dopravní 
i 11 /1 it s i rui, tury j.

bj na majetek mm:,tem neni vyhlášen kon.vurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
i.íiii, v ImvIuUCi.

Celkové
: projel.i.

náklady na
Cl 800 Kč 100,00 % '

1

» Pu^auuý 
, dotace

;,ná výše

..

07 800 Kč 100,00 %

- z luhu ij 
UúíclCC

‘■/tísbční o / 80 0
/

Kč 100,00
% |

- Z • i- pinv v SUCH i
r

Z
Kč ,00

i
% !

bpoluuc uisi ludaieie L „
Kč ,00 % |

- Z iUiii > Pt Kč NaN
10/ <

'° i



10. Seznam do';lari\i (Uveďte seznam vsecn d-k'adis, klére k žád’--h mvmv/ň/o a o< 
jo.)

1. Výpis z registru obyvatel
2. Bližší identifikace predme'u dotace včetně dotčených pozomki i

V Mariinicích dne 23.3.20'V'
‘0.1 HICT^Vn :*i •

stal' itámihc
zn í ;; i; o co Vá e tu p cú žn cl n t n I c

Poznámka pro žad-tnlo :
Přeci podáním projmou .V mór"-. zelo;

je formulář zévr md '■■■ •mj',;nlné vvntnén '■ rletno kódu epóp-nnyy ■ -pprsti.

jsou přiloženy ve skoré do kin cly nutné k posouzen’ žádost’ poéedovsné v hode Í5 
Výzvy k předkládání projektu

projekt splňuje kritéria a nocimmkv uvedené ve Výzvě k předkládáni nrojekli ’

je žádost včetně dokladu nutných k posouzeni žádosti připrav mm k podaní d!o 
podmínek uvedenými v bode 14 Výzvy z předkládáni projektu

- žádost je podepsoun všemi statutárními zástuoci. jejichž ponms'z jsou nutné pro 
platnost právního je<dnán:

Na další řádek (odřádkovaní) v textovém poli so closianole stisknutím Náves CTRL -i- ENTER
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