Příloha

Příloha k žádosti dotačního programu 1.D.
Podpora včelařství (žádost včelaře)
A/ JE‑LI ŽADATELEM O POSKYTNUTÍ DOTACE FYZICKÁ OSOBA
hobby včelař

včelař s počtem včelstev 150 a více (profesionální včelař)

včelař – fyzická osoba podnikající ve včelařství (nutno uvést IČ)
1. Základní údaje
Příjmení:

Jméno, popř. jména:

Datum narození:

Rodné číslo:

IČO: ￼

Adresa trvalého pobytu:
PSČ:

Telefon:

E‑mail:

Registrační číslo chovatele:
Registrační
číslo stanoviště

Parcelní
číslo

Katastrální
území

ZO místně
příslušná

Celkový počet
včelstev

Počet včelstev
k dotaci

• v případě, že se údaje nevejdou do tabulky, odevzdejte tyto informace na samostatné příloze
Celkový počet včelstev, která splňují podmínky poskytnutí dotace, zazimovaných k 1. září 2015
× sazba dotace do 180 Kč = požadavek na dotaci celkem

Kč

2. Čestné prohlášení žadatele tvořící nedílnou součást žádosti o poskytnutí dotace na zazimovaná včelstva:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro
který je požadována dotace, úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních
fondů nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku.
Prohlašuji, že nejsem subjektem, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně není v likvidaci.
Jsem si vědom/a právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. Jsem si vědom, že v případě uvedení
nesprávných nebo neúplných údajů nebo jejich neuvedení nemusí být dotace poskytnuta.
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2015,
a že na vyžádání umožním ověření pravdivosti uvedených údajů určenému zástupci organizačních složek ČSV, o. s.
3. Přílohy: počet přiložených potvrzení o umístění včelstev v obvodu jiných ZO ČSV, o. s.:

Místo a datum:



listů.

Podpis žadatele:

• Tuto přílohu předejte do 15. září 2015 včetně (případně zašlete poštou s datem poštovního razítka do uvedeného termínu)
základní organizaci Českého svazu včelařů, o. s., které jste členem.
• Chovatel včel, který není členem Českého svazu včelařů, o. s. předá tuto přílohu do 15. září 2015 základní organizaci
Českého svazu včelařů, o. s., na jejímž území má umístěna včelstva.
• Včelař s počtem včelstev 150 a více odevzdá tuto „Přílohu k žádosti“ 2× – originál odevzdá ZO ČSV se samostatným
„Jmenným seznamem včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2015“, kopii si ZO uschová pro případnou kontrolu.
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NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST VYPLNÍ POUZE VČELAŘI S POČTEM VČELSTEV 150 A VÍCE:
Čestné prohlášení žadatele k podpoře de minimis (zakřížkujte vhodné)
Prohlašuji, že ke dni podpisu tohoto prohlášení jsem v rozhodném období (rozumí se současné a dvě předchozí účetní období1)
neobdržel žádné podpory de minimis2;
obdržel podpory de minimis.
Prohlašuji, že
používám účetní období shodující se s kalendářním rokem;
 používám účetní období – hospodářský rok (začátek hospodářského roku
		

,

konec hospodářského roku

);

nejsem účetní jednotkou;
jsem „propojený podnik 3“;
nejsem „propojený podnik“.
V případě, že spadáte do kategorie „propojený podnik“, uveďte identifikační údaje o propojených subjektech:
Název subjektu

IČ

Adresa (sídla)

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé. Prohlašuji, že veškeré změny, které nastanou ve výše uvedených
skutečnostech v období ode dne podpisu tohoto čestného prohlášení do data uvedeného v rozhodnutí o podpoře de minimis, neprodleně písemně
oznámím poskytovateli podpory.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
p. p., za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji správci4 a zpracovateli, kterým je Ministerstvo zemědělství,
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

1 Dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
2	Podpory poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis; anebo nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; anebo nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze
dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů; anebo nařízení Komise (EU) č. 1408/2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství; anebo nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004; anebo nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. červ‑
na 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury; anebo nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze
dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského
zájmu.
3 Propojenými podniky se rozumí veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách
tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za propojený podnik.
4	Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
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