Žádost o poskytnutí dotace na hospodař ení v.lesích podle
Pr avidel poskytování dotací na hospodař ení v lesích
J ihočeským kr ajem na období 2014-2020

3. Otisk prezentačního razítka podacího místa

2. Reg. č. žádosti

1. Podací místo

Žadatel
4. Kód žadatele

5. Rodné číslo (FO)

8. Titul před (FO)

6. IČ (bylo-li přiděleno)

9. Příjmení žadatele (FO)

7. DIČ (bylo-li přiděleno)

10. Jméno, popř. jména žadatele (FO)

11. Titul za (FO)

15. Jméno, popř. jména zástupce právnické osoby (PO)

16. Titul za (PO)

12. Obchodní firma nebo název právnické osoby (PO)
13. Titul před (PO)

14. Příjmení zástupce právnické osoby (PO)

17. Obec

18. Část obce

19. Číslo orientační

20. Městská část

21. Ulice

22. Číslo domu

23. PSČ

24. Telefon

25. Fax

26. Mail

28. Název správce daně (Finanční úřad)

27. Okres

29. Plátce DPH*)
A
N

Adr esa pr o dor učování
30. Příjmení a jméno fyzické osoby, obchodní firma nebo název právnické osoby
(příp. org. jednotky)
32. Obec (městská část, část obce), pošta
35. PSČ

31. Příjmení a jméno, popř. jména zplnomocněného zástupce
34. Číslo domu

33. Ulice (lokalita)

36. Telefon

37. Fax

38. Mail

Bankovní spojení
39. Název peněžního ústavu

40. Číslo účtu

41. Kód banky

42. Specifický symbol

Př edmět dotace ( požadavek se zaokrouhluje vždy na celé koruny dolů )
43. Dotace podle

44. Dotace podle

45. Dotace podle

46. Dotace podle

písmene A, písm.:

písmene B, písm.:

písmene C, písm.:

písmene D, písm.:

xxx

a)

xxx

b)
xxx

xxx

Σ

xxx

d)

xxx

e)

xxx

f)

xxx

Σ

xxx

a)

xxx

xxx

b)

xxx

xxx

c)

xxx

d)

xxx

xxx
xxx

Σ

xxx

xxx

xxx

xxx

Σ

xxx

Počet příloh
48. tabulkových

47. Požadováno celkem

Σ

xxx

Čestné pr ohlášení
Prohlašuji, že jsem ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. osoba, na kterou se vztahují práva
a povinnosti vlastníka lesa, a souhlasím s zveřejněním údajů stanovených v pravidlech.
Prohlašuji, že jsem si vědom, že předmět dotace financovaný (i částečně)
podle těchto pravidel nesmí být podpořen z jiných státních zdrojů.
Prohlašuji, že nejsem podnikem v obtížích ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE EU (část I, odst. 10
pravidel).

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, úplné
a splňují podmínky těchto pravidel a že jsem si vědom právních následků uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů.
50. V

51. Dne

52. Podpis žadatele

Výsledek pr ojednání
54. Vyřizuje

55. Projednáno dne

56. Přiznáno

57. Podpis

Kč
*) hodící se zakroužkujte

49. ostatních

Kč

53. Otisk razítka žadatele
(u právnické osoby vždy)

Př íloha k žádosti o poskytnutí dotace na hospodař ení v lesích podle
Pr avidel poskytování dotací na hospodař ení v lesích J ihočeským kr ajem
2. Rodné číslo (FO)

3. IČ (bylo-li přiděleno)

1.a. Dat. platnosti LHP, LHO:
1.b. Kód LHP, LHO
4. Reg. č. žádosti

5. Příloha číslo

6. Strana přílohy

Vyplní žadatel
Katastr ální území
(u LHO)
(u LHP stačí okres)

Číslo
parcely

7

8

Kód Jednotka
Předmět dotace
vlast- rozdělení SLT Dřev.
nictví
lesa
slovně (zkráceně)
indikace
9

10

11

12

13

14

Datum ukončení prací
(měsíc a rok vzniku
holiny- u zajištění)
15

Počet technických
jednotek
ha

ks

Sazba
dotace
v Kč

16

17

18

Požadovaná
dotace
v Kč

Schválená dotace
v Kč

19

20

Celkem

Potvr zení odbor ného lesního hospodář e (a podpis žadatele)
Potvrzuji, že uvedené práce jsou provedeny kvalitně, v souladu s lesním zákonem, LHP, příp. LHO, číselnou správnost uvedených údajů a že sadební materiál byl dodán osobou s platnou
licencí pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin ( číslo této licence je na přiložené kopii průvodního listu reprodukčního materiálu ).
21. V

22. Dne

23. Příjmení, jméno, titul OLH

Přílohu k žádosti vyplňte psacím strojem, čitelně hůlkovým písmem nebo nahraďte sestavou
stejné struktury.

24. Podpis OLH

25. Kontakt (telefon, mail) na OLH

26. Razítko odborného lesního
hospodáře

27. Podpis žadatele a datum

