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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)
Ve Smečkách 33

Žádost o vyplacení podpory
seskupení producentů
(SOT ovoce a zelenina)

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 442
fax:+420 296 806 400

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:

14.Vložka:

17.Datum narození:

18. Plátce DPH*:

Ano

Ne

Kontaktní údaje
19.Příjmení kontaktní osoby:

21.Telefon:

20.Jméno:

22.Fax:

23.E-mail:

Adresa pro doručení pošty (liší-li se od sídla)
24.Ulice:

25.Číslo popisné:

28.Část obce, městská část:

29.PSČ:

26.Číslo orientační:

27.Obec:

2. Bankovní spojení žadatele
30.Název banky:

31.Číslo účtu:

32.Kód banky:

3. Místo podnikání, kde budou prováděny kontroly na místě (liší-li se od sídla/trvalého bydliště)
33.Adresa místa podnikání - Ulice:

34.Číslo popisné:

37.Část obce, městská část:

38.Kraj (dle NUTS-3):

S2181001.04

35.Číslo orientační:

36.Obec:

39.PSČ:
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4. Požadovaná platba*
Půlroční

Doplatek**

Roční

Požadované období***
(den, měsíc, rok)

od

(den, měsíc, rok)

do

5. Celková hodnota obchodované produkce seskupení producentů
v požadovaném období (musí odpovídat období uvedenému v bodě 4)
Kč

6. Uveďte, o který rok naplňování plánu k dosažení uznání se jedná*
1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

7. Naplňování plánu k dosažení uznání
Popište jakým způsobem byl naplňován plán k dosažení uznání během období, za které je žádána podpora.

V případě potřeby pokračujte na listu A*:
S2181001.04

Ano

Ne
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8. Přílohy
Doklad o obchodované produkci pro období, za které je žádaná podpora, formou souhrnné tabulky
s přehledem jednotlivých položek prodeje, údaje musí souhlasit s obchodovanou produkcí uvedenou
v bodě 5. této žádosti.

9. Čestné prohlášení a závazek
Prohlašuji, že:
souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly uvedeny Státním zemědělským intervenčním fondem jednak v
v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále souhlasím, aby byly
zpracovány pro účely vlastní administrace pro statistické, evidenční a účetní účely;
všechny údaje uvedené v tomto formuláři a jeho přílohách jsou úplné a pravdivé a SZIF je může
využívat pro účely ověření správnosti;
dodržuji a budu dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,
nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., v platném znění;
jsem nepobíral, nepobírám a nebudu pobírat přímo ani nepřímo duplikátní komunitární nebo národní
finanční prostředky pro akce, prováděné podle plánu k dosažení uznání, na které se podle nařízení
Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění poskytuje financování ze zdrojů Unie;
nejsem v likvidaci, na můj majetek nebyl vyhlášen konkurz a ani návrh na prohlášení konkurzu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku a že není povoleno vyrovnání;
jsem si vědom svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice 95/46/ES, v platném zněn
jsem si vědom/a, 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/a, 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 a mohou být zpracovávány
subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
Zavazuji se, že skupina producentů a její členové:
poskytnou všechny další informace týkající se této žádosti, které může SZIF nebo jiný relevantní
orgán oprávněně požadovat;
neprodleně sdělí SZIF všechny skutečnosti, které odporují přidělení nebo ponechání podpory nebo
jsou důležité pro vrácení podpory;
vrátí zpět SZIF neoprávněně vyplacenou podporu spolu s úroky.
40.Jméno a příjmení oprávněné osoby:

* žadatel označí křížkem
** jedná se o částku pokrývající část ročního období v případě, že dojde
k řádnému uznání jako organizace producentů před koncem ročního
období či uznání jako seskupení producentů během roku
*** žadatel vyplní přesné období, za které žádá podporu,
dle typu požadované platby
41.Místo vyhotovení žádosti:

S2181001.04

42.Datum (den, měsíc, rok):

43.Razítko a podpis oprávněné osoby za seskupení
producentů dle OR:

List A
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Naplňování plánu k dosažení uznání
Popište jakým způsobem byl naplňován plán k dosažení uznání během období, za které je žádána podpora:

S2181001.04

