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6. Žádám o poskytnutí dotace na rok
 *

na péči o lesní porost (§ 3 odst. 1 písm. b, NV č. 308/2004 Sb.)

ve formě náhrady za ukončení zemědělské výroby (§ 3 odst. 1 písm. c, NV č. 308/2004 Sb.)

*  křížkem označte, na co požadujete dotaci

7. Povinné přílohy
Počet listů 

 ** přílohy:

1) Deklarace zalesněných pozemků, na které je požadována dotace na péči a náhradu

2) Doklad o podnikání v zemědělské prvovýrobě ***

3) Platný doklad prokazující právní subjektivitu žadatele (nepředkládá FO)

**     zaškrtnout v případě, že je povinná příloha podávána společně s žádostí
***  podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

8. Čestné prohlášení a závazky žadatele

Čestně prohlašuji, že:

Zavazuji se:

dodržovat podmínky dotace, o kterou žádám.

43.Razítko a podpis žadatele  (úředně ověřený):

41.Místo vyhotovení žádosti: 42.Datum (den, měsíc, rok)

budu uchovávat všechny doklady prokazující poskytnutí a užití dotace po dobu minimálně 10 let;

jsem se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádám;

umožním vstup kontrolou pověřeným osobám a dalším subjektům oprávněným provádět kontrolu do svých objektů a na
pozemky k ověřování plnění podmínek pro poskytnutí dotace a budu nápomocen při provádění těchto kontrol;

2007

souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly vedeny Státním zemědělským intervenčním fondem jednak 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;

ke dni podání žádosti nejsem v likvidaci, na můj majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo
vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku;

jsem neobdržel v tomto roce na činnost, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci
z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku; 

všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, a že jsem si vědom své trestní 
odpovědnosti a povinnosti odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě úmyslného uvedení nepravdivých
údajů;

jsem si vědom své povinnosti informovat neprodleně příslušný orgán o všech změnách týkajících se údajů uvedených
v žádosti;

souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna
2000, o ochraně osobních údajů;
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