Příloha č. 4 Programu Města Nový Jičín na podporu životního prostředí - dotace ex post - vzor žádosti

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
Program Města Nový Jičín na podporu životního prostředí - dotace ex post
Podprogram B. Podpora realizace ekologického vytápění v části města Nový Jičín - Kojetín
Název projektu:
(předmět podpory, zařízení,
apod.)

Dotace pro rok:
Číslo jednací:

Identifikační údaje žadatele/žadatelů:
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození :
Adresa bydliště:
Ulice:

č. p.:

Obec:

PSČ:

Tel.:

Mobil:

Číslo účtu žadatele:

E-mail:

Kód banky:

Název banky:
Žádost o dotaci podává vlastník nebo spoluvlastníci budovy:
(zaškrtnutím pole žadatel stvrzuje doložení plné moci ostatních spoluvlastníků s úředně
ověřeným podpisem/podpisy)

Poznámka
žadatele:

Předmět dotace: (dle skutečnosti zaškrtávacím políčkem označte typ zařízení)
a) kotle na biomasu (dřevo, dřevní štěpky, dřevní peletky)
b) solární systémy na celoroční ohřev vody
c) solární systémy na přitápění a celoroční ohřev vody
d) zařízení na vytápění tepelnými čerpadly pro bytové domy a rodinné domy
Počet osob s trvalým bydlištěm v budově, ke které je podána žádost o dotaci:
Odůvodnění žádosti:
Celkové uznatelné výdaje
Požadovaná výše
na projekt:
dotace:
Datum uvedení zařízení do trvalého provozu: (účinnost dokladu o povolení k užívání stavby,
protokolu o instalaci zařízení, apod.)
Identifikační údaje budovy, ke které se předmět žádosti o dotaci vztahuje:
(dle skutečnosti zaškrtávacím políčkem označte typ budovy, ve které se zařízení nachází)

Rodinný dům / Bytová
jednotka:
Ulice:

Poznámka
žadatele:
č. p.:

Bytový dům:

PSČ:

Obec:
Katastr.
území:

parcelní číslo:

Žádost podává jeden ze spoluvlastníků - součástí žádosti je plná
moc
(dle skutečnosti použijte zaškrtávací políčko, zaškrtnutím pole zároveň žadatel stvrzuje
doložení plné moci)
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Pozn.
žadatele:
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Seznam povinných příloh:

1. prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí, ne starší 3 měsíců v době podání žádosti,
2. prostá kopie projektové dokumentace dle platné právní úpravy staveb (pokud ji vyžaduje stavební zákon, v takovém rozshahu, který umožní posouzení
možnosti poskytnutí příspěvku z technického, ekonomického a ekologického hlediska),
3. prostá kopie dodavatelské smlouvy včetně položkového rozpočtu nebo položkový rozpočet,
4. prostá kopie dokladu o příslušném opatření stavebního úřadu k povolení zařízení nebo stavby, jejíž je zařízení součástí nebo potvrzení stavebního úřadu, že
takové opatření není třeba,
5. prostou kopii dokladu o povolení užívání stavby, protokolu o instalaci zařízení a jeho uvedení do trvalého provozu, apod.,
6. prostou kopii certifikátu instalovaného zařízení (nebo vyjádření jiného uznávaného referenčního centra - vysoká škola, výzkumný ústav apod.). Pokud na
instalované zařízení byl vydán certifikát v zemích EU, pak prohlášení o shodě vydané dovozcem a doložené posouzením shody autorizovanou osobou (dle nařízení
vlády 168/2002 Sb.),
7. prostou kopii dokladu o revizi spalovacího zařízení,
8. prosté kopie účetních dokladů (potvrzení o zaplacení předmětu dotace),
9. dvě fotografie dokládající realizaci projektu (umístění a detail zařízení).

Další přílohy (např. plná moc, čestné prohlášení, další přílohy vyžádané administrátorem, apod.):

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Čestně prohlašuji, že ke dni podání této žádosti: (dle skutečnosti použijte zaškrtávací políčko, zaškrtnutím pole žadatel stvrzuje souhlas se zněním čestného
prohlášení)
jsem se seznámil a souhlasím se všemi podmínkami dle směrnice č. ……………../2015 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Města Nový Jičín schválené usnesením zastupitelstva města č. …../…../2015 ze dne …. ….. 2015 a dle Programu Města Nový Jičín na podporu životního prostředí dotace ex post;
jsem předložil doklady prokazující úhradu uznatelných výdajů vynaložených v přímé souvislosti s předmětem dotace;
nemám vůči Městu Nový Jičín žádné finanční a jiné závazky;
nečerpám na projekt finanční prostředky z jiného dotačního programu Města Nový Jičín ani z jiného dotačního zdroje (např.: Krajský úřad, SFŽP apod.)
čerpám na předmět podpory finanční prostředky z jiných zdrojů (kraj, SFŽP apod.):
- název poskytovatele podpory:
- výše podpory v Kč:
- datum uzavření smlouvy, vydání rozhodnutí o dotaci, ...

SOUHLAS ŽADATELE (dle skutečnosti použijte zaškrtávací políčko, zaškrtnutím pole žadatel stvrzuje souhlas se zněním níže uvedených skutečností)
se zařazením do databáze poskytovatele dotace a zveřejněním svého jména, příjmení, adresy, názvu projektu a výše poskytnuté dotace za účelem informování
veřejnosti o výsledcích dotačního řízení;
se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, za účelem administrace
žádosti o dotaci, uzavření veřejnoprávní smlouvy a kontroly plnění podmínek smlouvy. Tento souhlas uděluji poskytovateli a zpracovateli, Městu Nový Jičín, pro
všechny osobní údaje obsažené v této žádosti, a to po celou dobu 10let ode dne udělení souhlasu. Všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
Jméno, příjmení, datum a podpis žadatele: ………………………………………………………………………………………

Místo a datum

Jméno a příjmení žadatele/žadatelů
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Podpis žadatele/žadatelů

