Název programu:

Operační program Životní prostředí - 17OPK01

Název projektu:

Kotlíkové dotace

Žádost o dotaci na rok:

2017

Číslo žádosti:

Údaje o žadateli o dotaci

Jméno:
Příjmení:
Číslo OP:
Datum narození:
Číslo účtu:
Místo trvalého pobytu:
Kontaktní údaje žadatele:

Kontaktní osoba:

Poddomí 243, Dobruška Dobruška, 51801
Telefon:
Mobil:
Email:
Adresa:
Jméno:
Telefon:
Mobil:
Email:

Místo realizace projektu:
Počet bytových jednotek:
Číslo listu vlastnictví
nemovitosti:
Číslo parcely zastavěné
nemovitosti:
Katastrální území:
Údaje o projektu

Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Stávající zařízení

Typové označení kotle:
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW):
Konstrukce kotle:
Druh používaného paliva:
Odhad podílu jednotlivých paliv a
zdrojů energie na pokrytí tepelné
spotřeby budovy (v %) (včetně
ostatních zdrojů, např. elektrokotle,
plynové kotle, el. přímotopy):
Číslo Žádosti o novou zelenou
úsporám / Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (3. výzva):

Dřevo:
Černé uhlí:
Hnědé uhlí:
Zemní plyn:
Elektřina:

Rozpočet

A Zdroj vytápění:
Celkové výdaje

A Zdroj vytápění:
Celkové výdaje projektu (vč. DPH):
Způsobilé výdaje:
Předpokládaná výše dotace:
Podíl dotace:
Přílohy

Přílohy žádosti o dotaci

Název přílohy

Popis přílohy žádosti o dotaci

1. Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso

Povinná příloha

Čestné prohlášení
Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:
1. zdroj vytápění, k jehož výměně dojde v rámci dotace, je hlavním zdrojem vytápění rodinného domu/bytové jednotky,
2. veškeré údaje v žádosti jsou pravdivé a nezkreslené,
3. všechny registrační údaje uvedené v Dotačním portálu Královéhradeckého kraje (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz) jsou ke
dni podání této žádosti o dotaci aktuální,
4. jsem se seznámil s podmínkami daného dotačního programu a beru je na vědomí,
5. splnil veškeré podmínky pro podání žádosti o dotaci do daného dotačního programu Královéhradeckého kraje stanovené
daným dotačním programem a zásadami,
6. ke dni podání projektové žádosti nemá žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po
lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, na
pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové
kázně atd.) či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu
soudržnosti vůči orgánům, které z těchto fondů poskytují (za splnění podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo
poplatníkovi daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti),
7. v době podání projektové žádosti není na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh
na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti mně veden výkon rozhodnutí, nejsem v úpadku podle
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, není proti mně
vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a nejsem v likvidaci. Předmětná nemovitost není zatížena exekucí.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom/a právních následků nepravdivého prohlášení, včetně
případné odpovědnosti.

V
Dne

Jméno a podpis žadatele
(resp. oprávněné osoby)

