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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)

Žádost o vyplacení zbývající částky
podpory na schválený operační program
(OP ovoce a zelenina)

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

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

2.Identifikační číslo:

Kontaktní údaje
3.Příjmení kontaktní osoby:

4.Jméno:

5.Telefon:

6.E-mail:

2. Bankovní spojení žadatele (provozní fond)
7.Název banky:

8.Číslo účtu:

9.Kód banky:

3. Období
Období, za které je požadována zbývající částka podpory na schválený operační program.
(den, měsíc, rok)

od

1.

(den, měsíc, rok)

7.

do

31.

12.

4. Podpůrné údaje
Referenční období
Hodnota produkce uvedená na trh za referenční období

Kč

Hodnota finančních příspěvků do provozního fondu za předchozí kalendářní rok od
- členů organizace

Kč

- organizace samotné

Kč

5. Žádám o proplacení výdajů uvedených v Příloze č. 5
V Příloze č. 5 jsou uvedeny:
- Výdaje uskutečněné v období dle bodu 3
- Výdaje uskutečněné mimo období v bodu 3, které nejsou převáděnými položkami
- Převáděné položky dle čl. 9 odst. 3 nařízení Komise (EU) 2017/892

6. Požadovaná podpora
6.1 Celkové výdaje z Přílohy č. 5 pro výpočet podpory

Kč

6.2 Požadovaná podpora (50 % z celkových výdajů)*

0,00 Kč

6.3 Nevyplacená podpora celkem (zbývajících 20 % z částečné platby)**
Kč

0,00 Kč

6.4 Požadovaná podpora celkem (součet 6.2 a 6.3)
6.5 V souvislosti s pandemií COVID-19 v roce 2020 žádám o 70 % podpory
na

skutečně

vynaložené

výdaje

při

dodržení

podmínek

Zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek u výdajů, na které OP
požádá 70 % podpory, a v souladu s nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2020/1275 o dočasných mimořádných opatřeních
OP
*

organizace producentů
v souladu s čl. 34 odst. 1 NEPR (EU) č. 1308/2013, v platném znění

** v souladu s čl. 12 odst. 3 NK (EU) 2017/892, v platném znění
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Žádost o vyplacení zbývající částky
podpory na schválený operační program
(OP ovoce a zelenina)

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

7. Povinné přílohy - posouzení výdajů
1. Příloha č. 5 - Přehled uplatňovaných výdajů
2. V případě dokladů vázaných smlouvami, doložit i předmětné kupní smlouvy, nájemní
smlouvy

vedoucí

až

k

poslednímu

vlastníkovi

zapsaném

v

katastru

nemovitosti,

pracovní smlouvy včetně pracovní náplně včetně mzdového výměru a výkazu práce,
nebo smlouvy o dílo. Cizojazyčné doklady a smlouvy s překladem do českého jazyka.
3. V případě dokladů provedených na základě objednávky, je žadatel povinen doložit
podrobné

informace

fotodokumentací.
www.szif.cz,
výroba

>

producentů
4. V

případě

k

předmětům

Návod

v

záložce
a

>

stažení

Ke

na

SZIF

Ovoce

>

na

pořízení

poskytuje

zelenina

uplatňovaných

uvedeným

>

společně

průkazné
Společná

Poskytování

Průkazné

výdajů

>

faktuře,

fakturovaných

v

průkaznou

fotografie

organizace

finančních

fotografie

s

(požadavky,
cizích

trhů

podpor

je
>

pro

Rostlinná
organizace

instrukce,

měnách,

na

doložit

zaslání).
doklad

o zaúčtování faktury v hlavní účetní knize.
5. V případě dohodnutého smluvního kurzu s bankou používaného pro zaúčtování faktury
do

hlavní

účetní

knihy

i

pro

platbu

z

provozního

fondu

doložit

příslušný doklad

o smluvním kurzu (smlouvu).
6. Fotodokumentace

související

s

propagací

ke

zvýšení

spotřeby

ovoce

a

zeleniny

nebo propagací značek jakosti, kdy se jedná o generickou reklamu, musí obsahovat
logo EU + prohlášení „Kampaň financovaná s podporou Evropské unie“. Dokumenty
prokazující smluvní a fakturační vztah a přímou souvislost předmětu plnění s činností OP.
7. K výdajům zaměřeným na školení a vzdělávání doložit pozvánku, program a seznam
zúčastněných členů.
8. Stavební práce doložit dokumenty prokazující způsobilost (projekt, použité technologie,
stavební deník apod.)
9. Čestné prohlášení

v případě neuplatňování

„Podpory na úhradu

nákladů spojených

s pojištěním speciálních plodin‟ u PGRLF.
10. Dokumenty související s „Podporou na úhradu nákladů spojených s pojištěním speciálních
plodin‟ u PGRLF:
10.1 Pojistná smlouva včetně stanovení výše pojistky
10.2 Potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném s rozdělením na speciální a ostatní plodiny
10.3 Rozhodnutí z PGRLF
11. Čestné

prohlášení

o

u zařízení z druhé ruky.

S2111006.11
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Žádost o vyplacení zbývající částky
podpory na schválený operační program
(OP ovoce a zelenina)

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

8. Povinné přílohy - kritéria uznání
1. Seznam členů OP/NOP a jejich produkce (Příloha č. 1/B)
2. Seznam členů OP/NOP a jejich pozemků, na kterých se pěstují produkty, které jsou
předmětem uznání
2.1 Příloha 2/A - Seznam členů, kteří podali Jednotnou žádost
2.2 Příloha 2/B - Seznam dílů půdních bloků (DPB)
2.3 Příloha 2/C - Seznam pozemků neevidovaných v LPIS
3. Hlavní a externí činnosti OP/NOP (Příloha č. 3)
V případě, že si OP nechává zajišťovat činnosti uvedené v Příloze č. 3 externě, doložit
příslušné smlouvy o zajišťování externí činnosti.
4. Aktuální seznam členů OP/NOP (jméno, příjmení/název, adresa/sídlo, IČ)
4.1 V případě, že je členem OP/NOP akciová společnost, doložit aktuální seznam akcionářů
(jméno, příjmení/název, adresa/sídlo, IČ, výše akcií).
4.2 V případě, že je členem OP/NOP družstvo, doložit aktuální seznam členů družstva
dle § 580 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (jméno, příjmení/název
adresa/sídlo, IČ, výše členského vkladu).
4.3 V případě, že je členem OP/NOP ne-producent, doložit aktuální seznam ne-producentů
a jejich činností, kterou pro OP/NOP dle čl. 16 nařízení Komise (EU) 2017/891,
v platném znění a § 11 nařízení vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů
vykonávají (např. pronajímají sklady, zajišťují logistiku apod.).
4.4 U všech zahraničních členů NOP doložit úředně ověřený překlad aktuálního výpisu
z obchodního rejstříku do českého jazyka.
5. Aktuální znění stanov v případě jejich změny v kalendářním roce, za který je podpora
požadována.
6. Zápis z členské schůze v případě změny členské základny nebo stanov v kalendářním
roce, za který je podpora požadována.

9. Povinné přílohy - výroční zpráva a závěrečné hodnocení
1. Výroční zprávu o provádění svého operačního programu dle čl. 21 nařízení Komise (EU)
2017/892, v platném znění.
2. Zprávu o hodnocení operačního programu dle čl. 21 nařízení Komise (EU) 2017/892,
v platném znění a čl. 57 nařízení Komise (EU) 2017/891, v platném znění v předposledním
operačního programu, ve kterém OP uvede:
- jak byly splněny cíle programu
- kvalitativní vyhodnocení výsledků a dopadu environmentálních opatření
NOP nadnárodní organizace producentů
S2111006.11
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Žádost o vyplacení zbývající částky
podpory na schválený operační program
(OP ovoce a zelenina)

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

10. Prohlášení žadatele
Zavazuji se:
a) 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.
b) 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:
a) 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.
b) Všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom
své trestní odpovědnosti.
c) Jsem si vědom své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících
se údajů uvedených v žádosti.
d) 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.
e) 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.
f)

Jsem si vědom svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

g) 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.
Osobní údaje uvedené v žádosti mohou být dále zpracovávány orgány EU nebo České republiky.
S těmito údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů,

ve

znění

pozdějších

předpisů

a

dle

Nařízení

Evropského

parlamentu

a

Rady

(EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace o zpracování osobních
údajů jsou zveřejněny na www.szif.cz.
h) Budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let.
ch) 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.
i)

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.
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Žádost o vyplacení zbývající částky
podpory na schválený operační program
(OP ovoce a zelenina)

10.Jméno a příjmení oprávněné osoby:

11.Místo vyhotovení:

S2111006.11

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

13.Razítko a podpis oprávněné osoby dle OR:

12.Datum (den, měsíc, rok):

