ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY Z DOTAČNÍHO PROGRAMU
PracovníKRÁLOVÉHRADECKÉHO
verze žádosti - NEODESÍLAT!
KRAJE
Název programu:

Úprava lyžařských běžeckých tras - 15CRG01
Název projektu:
Žádost na rok:

Číslo žádosti:
2015
Údaje o žadateli

Název/jméno žadatele:

ProDos s.r.o.

IČ:
DIČ:
Plátce DPH:
Právní forma:
Oficiální adresa:

Obec:
Ulice:
PSČ:

Doručovací adresa:

Obec:
Ulice:
PSČ:

Bankovní spojení:
WWW stránky:
Kontaktní osoba:

Dobruška Prodos
Email:
Telefon:

Statutární orgán:
Email:
Telefon:
Údaje o projektu

Název projektu:
Popis projektu:

Cíl projektu:

Partneři projektu:

Rozpočet
Celkové výdaje projektu

Celkové uznatelné výdaje projektu

100,00%
Požadovaná dotace

Název položky

Typ výdaje

Celkový výdaj

Požadavek na dotaci

Celkem:

Investiční výdaje:
Osobní výdaje:
Ostatní neinvestiční výdaje:

0K
0K
0K

Vlastní podíl

Vklad žadatele:
Příspěvek od obce, města, státu:
Ostatní příspěvky (dary, sponzoři, ...):
Příjmy z projektu:

0K
0K
0K
0 Kč

Ostatní údaje a přílohy
Specifické údaje
Lokalita úpravy - nadmořská výška (v m):
Počet stop LBT:
Četnost údržby (za týden):
Délka upravovaných LBT za projekt (v km):
Harmonogram projektu

Zahájení projektu:
Ukončení projektu:
Rozpis aktivit:

Přílohy

č.

Název přílohy

Popis

1.
2.

Kopie výpisu z běžného účtu
Mapa s vyznačením LBT

Povinná příloha
Povinná příloha

Čestná prohlášení
prohlašuji, že
1.) veškeré údaje v žádosti a přílohách jsou pravdivé a nezkreslené.
2.) od okamžiku mé registrace do tohoto systému nedošlo k žádným změnám v údajích při registraci do systému vkládaných a
všechny vložené registrační údaje jsou tak k dnešnímu dni aktuální.
3.) jsem splnil/a veškeré podmínky pro účast v daném programu podpory.
4.) nejsem v úpadku nebo likvidaci, nebyla na mne uvalena nucená správa, neuzavřel/a jsem dohodu o vyrovnání s věřiteli, nebyl
mi uložen zákaz činnosti nebo se nenacházím v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů. Prohlašuji, že na
můj majetek nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, uvalení nucené správy, nebyl
podán návrh na vyrovnání s věřiteli nebo se nenacházím v podobné situaci vyplývající s příslušných právních předpisů.
5.) plním povinnosti související s platbami sociálního a zdravotního pojištění, daňové povinnosti i další povinnosti vyplývající z
příslušných ustanovení právních norem ČR.
6a.) PO - proti mému statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, nebo statutu organizace apod.
vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen/i pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin
proti majetku.
6b.) FO - proti mně není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl/a jsem odsouzen/a pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisela s předmětem činnosti žadatele, v souvislosti s kterým žádá o podporu nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný
čin proti majetku.
7.) nebylo z důvodu závažného neplnění závazků vyplývajících z jiné smlouvy s týmž poskytovatelem podpory od příslušné
smlouvy odstoupeno.
8.) souhlasím se zveřejněním svého názvu a sídla/jména, příjmení a adresy trvalého pobytu a názvu projektu, jakož i výše
případně přidělené podpory na internetových stránkách Královehradeckého kraje.
9.) jsem seznámen s podmínkami tohoto dotačního programu a beru je na vědomí

V
Dne

razítko a podpis

