/

/

/

Strana 1

Spisová značka (žadatel nevyplňuje)
Ve Smečkách 33

Žádost o změnu operačního programu na
následující rok/roky
(SOT ovoce a zelenina)

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
datová schránka: jn2aiqd

1. Údaje o žadateli
1.Obchodní firma vč. právní formy:

2.Adresa sídla - Ulice:

3.Číslo popisné:

6.Část obce, městská část:

7.Kraj (dle NUTS-3):

9.Identifikační číslo:

4.Číslo orientační:

5.Obec:

8.PSČ:

10.Daňové identifikační číslo (je-li přiděleno):

11.Předmět podnikání:

12.Zapsán v obchodním rejstříku:

13.Oddíl:

15.Příjmení statutárního orgánu:

16.Jméno:

17.Datum narození:

14.Vložka:

18.Plátce DPH*:

Ano

Ne

Kontaktní údaje
19.Příjmení kontaktní osoby:

21.Telefon:

20.Jméno:

22.E-mail:

Adresa pro doručení pošty (liší-li se od sídla/trvalého bydliště)
23.Ulice:

24.Číslo popisné:

27.Část obce, městská část:

28.Podací pošta:

25.Číslo orientační:

26.Obec:

29.PSČ:

2. Výše provozního fondu
Následující
rok/roky

S2111003.08

Původní schválená výše provozního fondu (Kč)

Plánovaná výše provozního fondu po změně (Kč)
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Ve Smečkách 33

Žádost o změnu operačního programu na následující rok/roky
(SOT ovoce a zelenina)

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
datová schránka: jn2aiqd

3. Žádost o změnu
Vypište veškerá opatření a akce na dané roky s navrhovanými změnami.
Rok
provádění
OPP**

Číslo
opatření

Číslo
akce

V případě většího množství údajů použijte list A*:
S2111003.08

Původní schválené
náklady (Kč)

Název opatření a akce

Ano

Ne

Popis změny nebo nové opatření
a akce (název a číslo)

Plánované náklady
po změně (Kč)

List A
Ve Smečkách 33

Žádost o změnu operačního programu na následující rok/roky
(SOT ovoce a zelenina)

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
datová schránka: jn2aiqd

3. Žádost o změnu
Rok
provádění
OPP**

Číslo
opatření

S2111003.08

Číslo
akce

Název opatření a akce

Původní schválené
náklady (Kč)

Popis změny nebo nové opatření
a akce (název a číslo)

Plánované náklady
po změně (Kč)
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Žádost o změnu operačního programu na
následující rok/roky
(SOT ovoce a zelenina)

Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 871
datová schránka: jn2aiqd

4. Prohlášení žadatele
Zavazuji se:
dodržovat podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,
nařízení Komise (EU) 2017/891, v platném znění a nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění.
Nepřijal jsem a nepřijmu přímo ani nepřímo financování Unie nebo vnitrostátní financování s ohledem
na akce, z nichž vyplývá nárok na podporu podle nařízení Komise (EU) 2017/891, v platném znění
a nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění.
Prohlašuji, že:
Jsem neobdržel v tomto roce na činnosti, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci
ze státního rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územně samosprávného celku.
Všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom své trestní
odpovědnosti.
Jsem si vědom své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se
údajů uvedených v žádosti.
Jsem si vědom, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou
zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,
v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti
auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
Jsem si vědom, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou
zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění,
na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění.
Jsem si vědom svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Jsem si vědom, že údaje z této žádosti budou Státním zemědělským intervenčním fondem
zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence,
účetnictví Státního zemědělského intervenčního fondu i Ministerstva zemědělství ČR. Podrobné
informace o zpracování osobních údajů budou ode dne účinnosti nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.
Budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let.
Umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu
do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace a budu
nápomocen při provádění těchto kontrol.
Jsem řádně zkontroloval všechny údaje uvedené v této žádosti a přiložených dokumentech, přičemž
údaje uvedené v žádosti a přílohách žádosti vyjadřují mou pravou a skutečnou vůli.
Žádost podejte do 15.9. pro změny které se použijí od 1.1. následujícího roku.
32.Jméno a příjmení oprávněné osoby:

33.Razítko a podpis oprávněné osoby:

* hodící se zaškrtněte
** OPP - operační program

30.Místo vyhotovení:

S2111003.08

31.Datum (den, měsíc, rok):

