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Spisová značka (žadatel nevyplňuje)

Žádost o poskytnutí podpory
na doprovodná vzdělávací opatření v rámci
školního projektu Mléko do škol

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

podle nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. Údaje o žadateli
1.Název firmy vč. právní formy/příjmení a jméno u FO:

2.Identifikační číslo:

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

Kontaktní údaje
4.Příjmení:

5.Jméno:

6.Mobilní telefon/Telefon:

7.E-mail:

Místo podnikání
8.Ulice:

9.Číslo popisné:

12.Část obce, městská část:

13.Podací pošta:

10.Číslo orientační:

11.Obec:

14.PSČ:

2. Bankovní spojení žadatele
15.Název banky:

16.Číslo účtu:

17.Kód banky:

3. Požadované období
Období

Rok

4. Požadovaná částka v CZK

Dle čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 se žádosti o podporu podávají ve lhůtě tří
měsíců od konce období, na které se vztahují.
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tel: +420 222 871 871

5. Přílohy

ANO/NE

a) Potvrzení základní školy o provedených doprovodných vzdělávacích
opatřeních s uvedením počtu žáků této školy, kteří se doprovodných vzdělávacích
opatření účastnili
b) Elektronická příloha – tabulka (Příloha č. 1); tato příloha se zasílá elektronicky
ve formátu .xls nebo .xlsx
c) Kopie faktur s popisem provedeného doprovodného vzdělávacího opatření
uhrazené žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory v souladu s limitem
stanoveným v § 8 odst. 3 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
nebo doklad prokazující výši vynaložených nákladů na doprovodná vzdělávací opatření
d) Kopie výpisu z bankovního účtu prokazující uhrazení faktur dle bodu c)
e) Kopie výkazu práce a dokladů vztahujících se ke mzdovým nákladům
schváleného žadatele, souvisejících s provedeným doprovodným vzdělávacím opatřením
f)

Kopie platné smlouvy s externím subjektem, který prováděl ochutnávku nebo
vzdělávací akci

g) Čestné prohlášení základní školy o podílu financování z veřejného rozpočtu¹
h) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis v rámci školního
projektu (Příloha č. 2)²
i)

Fotodokumentace odměn

j)

Náhled obalu mléčných výrobků

k) Technická dokumentace mléčných výrobků
l)

Platný rozbor z akreditované laboratoře ochucených mléčných výrobků

m) Podrobný popis doprovodného vzdělávacího opatření
n) Kopie/náhled vzdělávacího materiálu
o) Cenový průzkum

¹ Přikládá se k žádosti za každou základní školu, která má v rejstříku škol a školských zařízení jako zřizovatele uvedený privátní sektor,
a to k Ročnímu hlášení školy a poté vždy za období, ve kterém u této školy došlo ke změně podílu financování.
² Přikládá k žádosti o podporu každý schválený žadatel, který provádí doprovodná vzdělávací opatření na základních školách poskytujících
vzdělávací služby financované převážně rodiči nebo žáky či komerčními příjmy; přikládá se k žádosti za každé období, ve kterém schválený
žadatel prováděl doprovodná vzdělávací opatření v těchto školách a požaduje na ně proplatit DPH.
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6. Závazky žadatele
Žadatel se zavazuje:
a) poskytnout všechny další informace týkající se této žádosti, které může SZIF nebo jiný odpovědný
orgán oprávněně požadovat;
b) neprodleně sdělit SZIF všechny skutečnosti, které odporují přidělení nebo ponechání podpory
nebo jsou důležité pro vrácení podpory.

7. Čestné prohlášení žadatele
a) Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s podmínkami pro poskytnutí podpory, o kterou žádám.
b) Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto formuláři a v jeho přílohách jsou úplné a pravdivé
a SZIF je může využívat pro účely ověření správnosti.
c) Prohlašuji, že jsem neobdržel/a v příslušném roce na uvedený účel činnosti dotaci či finanční
příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu.
d) 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,
v platném znění a mohou být zpracovány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti
auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
e) 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.
f) Jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti budou Státním zemědělským intervenčním fondem
zpracovávány v listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky,
evidence, účetnictví SZIF i Ministerstva zemědělství ČR. Uvedené osobní údaje budou
zpracovávány dle 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, v platném znění. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou,
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, v platném znění, zveřejněny na www.szif.cz.
g) Jsem si vědom/a právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů mohou nastat.
h) Jsem si vědom/a svých práv, která mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 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, v platném znění.
i) Jako fyzická osoba beru na vědomí, že osobní údaje uvedené v žádosti o podporu 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) 2016/679, v platném znění.
18.Jméno a příjmení oprávněné osoby/oprávněných osob:

19.Místo vyhotovení:
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20.Datum (den, měsíc, rok):

21.Razítko a podpis dle OR:

