ŽÁDOST O
POSKYTNUTÍ
DOTACE
Z ROZPOČTU
Pracovní
verze
žádosti
NEODESÍLAT!
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Název programu:

Operační program Životní prostředí - 22OPK01

Název projektu:
Žádost o dotaci na rok:

Kotlíkové dotace
2022

Číslo žádosti:

Údaje o žadateli
Údaje o žadateli
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Datum narození:
Číslo bankovního účtu:
Telefon / Mobil:
E-mail:

kukhk01
kukhk01

kukhk01@test.cz

Místo trvalého pobytu
Ulice:
Číslo popisné / evidenční
číslo:
Obec:
Část obce:
PSČ:
Adresa bydliště
Ulice:
Číslo popisné / evidenční
číslo:
Obec:
Část obce:
PSČ:
Kontaktní osoba
Jméno:
Příjmení:
Telefon / Mobil:
E-mail:
Místo realizace projektu
Ulice:
Číslo popisné / evidenční
číslo:
Obec:
Část obce:
PSČ:
ORP:
Typ nemovitosti:
Počet bytových jednotek:
Číslo bytové jednotky:
Číslo listu vlastnictví
nemovitosti:
Číslo parcely zastavěné
nemovitosti:
Katastrální území:
Na adrese je provozována
podnikatelská činnost:

NE
Údaje o projektu

Harmonogram projektu
Zahájení projektu:
Ukončení projektu:

01.09.2022
31.08.2024
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Stávající zařízení
Popis stávajícího kotle včetně přiložené fotodokumentace v příloze žádosti (typové označení, příp. výkon kotle, způsob
přikládání, otop)
Název/typové označení kotle:
Jmenovitý tepelný výkon
kotle (kW):
Konstrukce kotle:
Druh používaného paliva:
Třída kotle:
Odhad podílu jednotlivých paliv a zdrojů energie na pokrytí tepelné spotřeby budovy (v %) (včetně ostatních zdrojů,
např. elektrokotle, plynové kotle, el. přímotopy)
Dřevo:
Černé uhlí:
Hnědé uhlí:
Zemní plyn:
Elektřina:
Jiné:
Uveďte druh energie:
Doplňující údaje k nemovitosti
Přítomnost plynové přípojky
na pozemku žadatele (příp.
na hraně pozemku):
NE
Plocha vytápěných obytných
místností (m2):
Údaje o členech domácnosti

Rozpočet
Výměna zdroje vytápění je již
provedena:
Zdroj vytápění:
Celkové výdaje
Zdroj vytápění:
SVT kód vybraného zdroje:
Celkové výdaje projektu (vč.
DPH):
Způsobilé výdaje pro výpočet
dotace:
Výše dotace v Kč:
Podíl dotace v %:
Přílohy
č.
1.
2.
3.

Název přílohy
1. Doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle
2. Fotodokumentace stávajícího kotle
6. Údaje o členech domácnosti
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Popis přílohy žádosti o dotaci
Povinná příloha
Povinná příloha
Povinná příloha

Čestné prohlášení
Žadatel o dotaci tímto čestně prohlašuje, že:
1.se seznámil s podmínkami daného dotačního programu Královéhradeckého kraje a bere je na vědomí,
2.uvedené údaje v žádosti o dotaci včetně jejích příloh jsou pravdivé a úplné ke dni podání žádosti a je si vědom/a právních následků
nepravdivého prohlášení, včetně případné trestní odpovědnosti,
3.zdroj vytápění, na jehož výměnu bude poskytnuta dotace, je/byl schopen plnit funkci hlavního zdroje vytápění rodinného domu/bytové
jednotky v bytovém domě/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, a je/byl prokazatelně v provozu před realizací výměny zdroje
vytápění,
4.na stejný účel, tj. výměnu stávajícího zdroje vytápění, nečerpal a nečerpá prostředky z jiných dotačních zdrojů, a pokud ano, výše
poskytnutých dotací na uvedený účel nepřesáhne 100 % celkových způsobilých výdajů,
5.nemovitost, ve které došlo/bude docházet k výměně zdroje vytápění za použití dotace, je využívána v souladu s definicí rodinného
domu/bytové jednotky v bytovém domě/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, a není zde dodávka tepla zajišťována ze soustavy
zásobování tepelnou energií podle definice uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) bodě 14 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona,
6.v žádosti o dotaci uvedl všechny osoby, které ke dni podání projektové žádosti trvale pobývají na adrese nemovitosti, která je definována
jako místo realizace projektu, ve smyslu zákona § 80, odst. 1 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
7.v žádosti o dotaci uvedl veškeré své příjmy vč. členů domácnosti dle výčtu uvedeného v dokumentaci dotačního programu
Královéhradeckého kraje,
8.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 sociální zabezpečení a příspěvek 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, ve znění pozdějších předpisů, 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, ve znění
pozdějších předpisů),
9.ke dni podání projektové žádosti není na jeho majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na
prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku podle zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, není proti němu vedena exekuce nebo výkon
rozhodnutí a není v likvidaci. Předmětná nemovitost není zatížena exekucí.
Podpisem žádosti se zavazuji umožnit případným kontrolám vstup do svého obydlí včetně vstupu do všech místností souvisejících s
předmětem podpory, a to i před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
Beru na vědomí, že mnou uvedené osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány pro účely administrace daného dotačního programu
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů), že rovněž mohou být pro naplnění zákonných povinností poskytovatele poskytnuty příslušným
kontrolním orgánům, že budou uchovávány po celou dobu administrace projektové žádosti, v době trvání projektu, v období udržitelnosti
projektu a dále dle příslušných lhůt daných právními předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby (včetně interních předpisů správce) a
prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi k systému nakládání s osobními údaji prostřednictvím internetových stránek správce –
www.kr-kralovehradecky.cz, včetně kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

V
Dne

Jméno a podpis žadatele (resp.oprávněné
osoby)
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