Žádost o poskytnutí dotace z Lesnického fondu
Libereckého kraje
Správce oblasti podpory

Odbor životního prostředí a zemědělství

Oblast podpory

Hospodaření v lesích

Program

Podpora hospodaření v lesích

Žadatel
Právní statut:
Název (nevyplňuje fyzická
osoba nepodnikající):
Adresa (sídlo,
ulice:
obec:
bydliště): 1)
IČO:

v této části bude k dispozici výběrová lišta s jednotlivými druhy "Právních statutů"

č. popisné:
PSČ:
datum narození:

DIČ:

Žadatel je plátcem DPH
Žadatel může uplatňovat v rámci projektu DPH na vstupu
Bankovní spojení žadatele
(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky):
Bankovní spojení zřizovatele
(vyplňuje pouze příspěvková organizace)
(předčíslí účtu - číslo účtu / kód banky):
Osoba/-y oprávněné jednat za žadatele / Příjmení a jméno (fyzická osoba):
titul:
jméno:
e-mail:
telefon:
Právní důvod zastoupení osoby zastupující právnickou osobu 2)

vyplňuje pouze fyzická
osoba nepodnikající

ANO
ANO

NE
NE

/
/

příjmení:
funkce:
tlačítko přidat
oprávněnou osobu

Kontaktní adresa (vyplňte pouze v případě, pokud požadujete kontaktní adresu lišící se od adresy sídla nebo bydliště uvedeného výše)
Adresa (sídlo,
ulice:
č. popisné:
bydliště):
obec:
PSČ:

1
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Za správnost níže uvedených údajů zodpovídá předkladatel projektu.

Žádost o poskytnutí dotace z Lesnického fondu
Libereckého kraje
Informace dle §10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby s podílem v osobě žadatele 3)
ANO
Jiné osoby mají podíl v osobě žadatele
Obchodní firma /
Sídlo/Adresa
Příjmení a jméno

NE
IČO/Datum
narození

výše podílu v %

tlačítko přidat řádek

Je-li žadatel právnickou osobou, uvede osoby, v nichž má žadatel přímý podíl 3)
ANO
Žadatel má přímý podíl v jiných osobách
NE
Obchodní firma /
Sídlo/Adresa
Příjmení a jméno

IČO

výše podílu v %

tlačítko přidat řádek

1)
2)
3)

2

Odpovídá sídlu uvedenému např. ve výpisu ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku či jiné evidence.
Právní akt, ze kterého vyplývá postavení osoby oprávněné jednat za žadatele, např. smlouva, plná moc, volba, jmenování.
Jde o podíl, jak je používán zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), tedy, že se jedná o účast společníka v obchodní korporaci.
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Za správnost níže uvedených údajů zodpovídá předkladatel projektu.

Žádost o poskytnutí dotace z Lesnického fondu
Libereckého kraje
Projekt
Název projektu:
Termín realizace projektu:

Podpora hospodaření v lesích
Datum zahájení
projektu
Datum ukončení
projektu

Místo realizace
projektu (převažující):

Výše požadované dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje v Kč
Účel projektu (max. 250 znaků)
Zachování, zlepšení a obnova produkční, ekologické, ochranné nebo rekreační funkce lesa.
Zachování, zlepšení a obnova lesního ekosystému a biologické rozmanitosti.
Odůvodnění žádosti - důvod, proč žadatel žádá kraj o finanční prostředky (max. 250 znaků)
Provedení standardizované činnosti, na níž je poskytována podpora.

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje v této žádosti zaslané v elektronické podobě Libereckému kraji pře Portál pro odesílání žádostí a
příloh jsou pravdivé a relevantní a shodují se s údaji uvedenými v žádosti v písemné podobě, jeůli požadována. Jsem si vědom(a) toho, že
veškerá mnou (námi) uvedená data v elektronické verzi budou převzata do informačního systému Libereckého kraje tak, jak jsem je do této
žádosti uvedl (a).
Prohlašuji, že nemám neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli, orgánům veřejné správy České republiky, zdravotním
pojišťovnám, Evropské unii nebo některého z jejích členských států a orgánům, které poskytují finanční prostředky na projekty
spolufinancované z rozpočtu EU.
Prohlašuji, že se nenacházím podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v úpadku, nedošlo v mém případě k podání insolvenčního návrhu ani jsem tento návrh sám nepodal, nebylo v mém případě
vydáno rozhodnutí o úpadku.
Prohlašuji, že se nenacházím v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani
se nenacházím v procesu zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení obchodní společnosti).
Prohlašuji, že mi nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k činnosti týkající se mého
předmětu podnikání, nebo související s projektem, na který žádám poskytnutí finanční podpory.
Prohlašuji, že vůči mé osobě, ani vůči mému majetku není navrhováno nebo vedeno řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí
nebo navrhována či prováděna exekuce.
Prohlašuji, že nejsem akciovou společností s vydanými akciemi na doručitele.
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v
obtížích (Úř. věst. C 244, 1.10.2004, s. 2).
Prohlašuji, že s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním
svých osobních údajů uvedených v této žádosti Libereckým krajem pro účely rozhodnutí o poskytnutí podpory, kontroly čerpání a následné
archivaci.
Prohlašuji, že jsem oprávněn užívat lesní pozemky, na jejichž obhospodařování žádám podporu.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji žádné okolnosti důležité pro posouzení žádosti.
Souhlasím se zveřejněním svého jména a příjmení, adresy, výše poskytnuté podpory a účelu, na nějž je podpora poskytována.

Datum vyhotovení žádosti:

Vyhotovil:

Datum podpisu žádosti:

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za žadatele:

SEZNAM PŘÍLOH
1
2
3
4
tlačítko přidat řádek

3
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