
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / / . . .
2.Datum přijetí žádosti 3.Hodina přijetí1.Registrační číslo žádosti

Strana 1 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli a projektu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

62.V: 63.Dne:

66.V: 67.Dne:

68.Ověřil a převzal:

64.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

65.Razítko žadatele

V0101.01



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 2 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A2 Finanční plán a způsobilé výdaje projektu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

18.V: 19.Dne:

22.V: 23.Dne:

24.Ověřil a převzal:

20.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

21.Razítko žadatele

V0101.01



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 3 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 4 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 opatření I.1.3.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

8.V: 9.Dne:

12.V: 13.Dne:

14.Ověřil a převzal:

10.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

11.Razítko žadatele

V0101.01_I13



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 5 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 6 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 opatření I.3.1.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

10.V: 11.Dne:

14.V: 15.Dne:

16.Ověřil a převzal:

12.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

13.Razítko žadatele

V0101.01_I31



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 7 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 8 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 podopatření III.2.1.1.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

7.V: 8.Dne:

11.V: 12.Dne:

13.Ověřil a převzal:

9.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

10.Razítko žadatele

V0101.01_III211



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 9 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 podopatření III.2.1.2.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

10.V: 11.Dne:

14.V: 15.Dne:

16.Ověřil a převzal:

12.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

13.Razítko žadatele

V0101.01_III212



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 10 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 opatření III.2.2.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

6.V: 7.Dne:

10.V: 11.Dne:

12.Ověřil a převzal:

8.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

9.Razítko žadatele

V0101.01_III22



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 11 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz



Žadatel a zástupce MAS vyplňují pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 12 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Informace o MAS a Fichi

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

21.V: 22.Dne:

25.V: 26.Dne:

27.Ověřil a převzal:

23.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

24.Razítko žadatele

V0101.01_IV12



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 13 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 14 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B2 opatření III.1.1.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

40.V: 41.Dne:

44.V: 45.Dne:

46.Ověřil a převzal:

42.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

43.Razítko žadatele

V0101.01_III11



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 15 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B2 opatření III.1.2.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

40.V: 41.Dne:

44.V: 45.Dne:

46.Ověřil a převzal:

42.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

43.Razítko žadatele

V0101.01_III12



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 16 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
C1 v případě průběžného financování - skupina opatření III.2.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

16.V: 17.Dne:

20.V: 21.Dne:

22.Ověřil a převzal:

18.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

19.Razítko žadatele

V0101.01_III2PP



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 17 z 17

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
C2 v případě průběžného financování - skupina opatření III.2.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

30.V: 31.Dne:

34.V: 35.Dne:

36.Ověřil a převzal:

32.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

33.Razítko žadatele

V0101.01_III2PP


Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
.
.
.
2.Datum přijetí žádosti
3.Hodina přijetí
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli a projektu
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
64.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
65.Razítko žadatele
V0101.01
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A2 Finanční plán a způsobilé výdaje projektu
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
20.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
21.Razítko žadatele
V0101.01
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 opatření I.1.3.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
10.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
11.Razítko žadatele
V0101.01_I13
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 opatření I.3.1.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
12.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
13.Razítko žadatele
V0101.01_I31
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 podopatření III.2.1.1.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
9.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
10.Razítko žadatele
V0101.01_III211
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 podopatření III.2.1.2.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
12.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
13.Razítko žadatele
V0101.01_III212
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 opatření III.2.2.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
8.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
9.Razítko žadatele
V0101.01_III22
Žadatel a zástupce MAS vyplňují pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Informace o MAS a Fichi
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
23.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
24.Razítko žadatele
V0101.01_IV12
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B2 opatření III.1.1.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
42.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
43.Razítko žadatele
V0101.01_III11
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B2 opatření III.1.2.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
42.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
43.Razítko žadatele
V0101.01_III12
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
C1 v případě průběžného financování - skupina opatření III.2.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
18.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
19.Razítko žadatele
V0101.01_III2PP
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
C2 v případě průběžného financování - skupina opatření III.2.
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
32.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
33.Razítko žadatele
V0101.01_III2PP
Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* Žadatel označí křížkem
/
/
/
/
1.Registrační číslo žádosti
Strana  z 
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
www.szif.cz
Údaje o žadateli
Je třeba vybrat právnickou či fyzickou osobu.
Je třeba vybrat plátce/neplátce.
Právnická osoba:
Fyzická osoba:
/
Právnická i fyzická osoba:
Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)
Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací
Bankovní spojení žadatele
Termín předložení žádosti o proplacení
Předregistrační štítek
Místo realizace projektu
Struktura financování projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
%
Kč
%
Kč
%
Kč
Způsobilé výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů
Č.ř.
13.Text
14.Kód
15.Způsobilé výdaje (Kč)
16.VP/L/O
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)
B1 opatření I.1.1.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu - podopatření I.1.1.1. a I.1.1.2.
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Výrobní zaměření podniku
6.
Typ investice
7.
Velikost podniku
8.
Oblast intervence
Pouze pro podopatření I.1.1.2.
9.
Typ iniciativy spolupráce
Specifika opatření I.1.1.
10. Žadatel požaduje 10%-ní zvýšení podílu dotace z důvodu umístění projektu ve znevýhodněné oblasti (LFA)?
11. Žadatel požaduje 10%-ní zvýšení podílu dotace z důvodu "mladého zemědělce"?
Požadujete body za preferenční kritéria:
12. Žadatel je ekologický podnikatel?
13. Celý projekt je realizován v nitrátově zranitelné oblasti?
14. Součástí projektu je pouze pořízení technologie ke zpracování nebo spalování biomasy a k zajištění veškeré
     tepelné energie je využívána výhradně biomasa?
15. Žadatel je mladý zemědělec?
16. Žadatel je mladý začínající zemědělec?
17. Využívá a obnovuje projekt existující stavbu/stavby?
18. Je projekt realizován v chráněném území?
19. Je předmětem projektu výstavba hlavní skladovací jímky nebo hnojiště?
20. Je předmětem projektu budova/stavba/technologie pouze pro chov prasat?
21. Je předmětem projektu budova/stavba/technologie pouze pro zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu?
22. Předmětem projektu je pouze
23. Je předmětem projektu rekonstrukce nebo výměna stávajícího závlahového zařízení za nové?
24. Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí
25. Podíl mladých zaměstnanců do 40 let činí
26. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém je projekt realizován, je
27. Předložil žadatel v daném kole na daný investiční záměr pouze jednu Žádost?
30.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
31.Razítko žadatele
V0101.01_I11
B1 opatření I.1.2.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Právní status žadatele
4.
Oblast intervence
5.
Velikost podniku
Pouze pro podopatření I.1.2.3.
6.
Typ projektu
Specifika opatření I.1.2.
Pouze pro podopatření I.1.2.1.
7. Velikost obhospodařovaného
    lesního majetku v ha
Pouze pro podopatření I.1.2.2.
8.
Zaměstnanci
9.
Obrat
10.
Místo realizace projektu
11.
Projekt vytvoří
12.
Využití existujících budov a staveb
13. Předmětem projektu je zpracování
     a využití zůstatkové biomasy
Pouze pro podopatření I.1.2.3.
14.
Projekt se týká
17.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
18.Razítko žadatele
V0101.01_I12
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Velikost podniku
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
4. 
Typ racionalizace výroby
Specifika opatření I.1.3.
5. Zařazení dle harmonizovaného systému popisu číselného
    označování zboží (Příloha I Smlouvy o založení ES)
Č.ř.
Vstupní surovina
Výstupní surovina (výrobek)
6. Počet přepočtených zaměstnanců
    žadatele
Pouze pro podopatření I.1.3.1
7. Žadatel požaduje procento dotace
    25% a méně
B1 opatření I.1.4.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Půdní fond
4.
Typ akce
5.
Záměry
Zaměření území:
ha
Vytyčení:
počet
ha
Vyměřování pozemků:
počet
ha
Zpřístupnění pozemků:
km
km
m²
m²
m²
Specifika opatření I.1.4.
6. Nachází se projekt v obci s počtem obyvatel menším než 2000?
7. Jde o projekt vyplývající ze zahájení komplexní pozemkové úpravy?
8. Je v dotčeném katastrálním území schválen územní plán obce?
9. Pozemková úprava byla zahájena na základě požadavků vlastníků nadpoloviční výměry
    pozemků v daném k.ú. (§ 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., příp. zák. č. 284/1991 Sb.)
10. Existuje zájem vlastníků o vytyčení nově navržených pozemků ve smyslu § 12, odst. 2) zákona č. 139/2002 Sb. na více než 25% výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav?
11. Týká se projekt na vyměřování pozemků dle § 21a) zákona č. 229/1991 Sb. ze 60% a více lesních pozemků?
12. 
Vyměřování pozemků je prováděno na základě požadavků vlastníků
13. 
Počet dotčených vlastníků a spoluvlastníků je v rozmezí
14. Je schválen návrh pozemkových úprav v jednom nebo více sousedních katastrálních územích? (vydáno rozhodnutí PÚ o schválení návrhu dle zákona č. 139/2002 Sb., příp. zákona č. 284/1991 Sb.)
17.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
18.Razítko žadatele
V0101.01_I14
Hodnocené indikátory
3. Tématické okruhy vzdělávacích
    projektů
4.
Charakter vzdělávací akce
5.
Cílová skupina - osoby činné v
6.
Počet vzdělávacích akcí
7. Závazný počet účastníků
    jednotlivých vzdělávacích akcí
8.
Celkový počet účastníků
9. Bude některá část způsobilých výdajů zajišťována vlastními zdroji žadatele?
B1 opatření I.3.2.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Výrobní zaměření podniku
6.
Návaznost na opatření
Požadujete body za preferenční kritéria:
7. Nachází se adresa trvalého bydliště žadatele a místo realizace podnikatelského záměru ve stejném nebo sousedícím
    katastrálním území?
8. Žadatel je ekologický podnikatel?
9. Využívá a obnovuje podnikatelský plán existující stavbu/stavby?
10. Míra nezaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém bude místo realizace podnikatelského plánu, je
11. Bude žadatel v rámci podnikatelského plánu do termínu předložení Žádosti o proplacení pořizovat investiční výdaje (které jsou způsobilé) ve výši
12. Předložil žadatel v den podání Žádosti o dotaci doklad o vlastnictví nebo nájemní smlouvu na minimálně 50% výměry
      zemědělské půdy nebo stavby (sloužící k zem. výrobě), která je předmětem podnikatelského plánu?
13. Má žadatel v den podání Žádosti o dotaci v Integrovaném registru zvířat zaevidováno minimálně 50% VDJ, které jsou
      předmětem podnikatelského plánu?
16.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
17.Razítko žadatele
V0101.01_I32
B1 opatření I.3.4. - PROJEKT
Hodnocené indikátory
Sledované indikátory
3.
Žadatel
4.
Vlastník lesa
5.
Využitá oblast akreditace poradce
6.
Počet zaměstnanců žadatele
7. Okruhy poradenství
Typy poskytovaného poradenství (pro monitoring)
8.
Vyplňuje zemědělec
9.
Vyplňuje osoba hospodařící v lesích
Dotace za provedené poradenské služby bude poskytována ve výši maximálně 60 – 80 % způsobilých výdajů. Žadatel bude vždy žádat výši dotace 80%. Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo po vyhodnocení jednotlivého kola příjmu žádostí výši dotace snížit až na 60%. Konečná výše dotace bude stanovena na základě počtu žadatelů resp. jejich finančních požadavků.
12.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
13.Razítko žadatele
V0101.01_I34
B1 opatření II.2.4.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Právní statut žadatele
4.
Velikost podniku
Pouze pro podopatření II.2.4.1.
5.
Zaměření projektu
ha
ha
ha
6.
Typ podpory
Pouze pro podopatření II.2.4.2.
7.
Zaměření projektu
8.
Typ podpory
Specifika opatření II.2.4.
Pouze pro podopatření II.2.4.1.
Pouze pro záměr a)
9. Výše nahodilých těžeb v m3 na obhospodařovaném lesním majetku v rámci
    daného lesního hospodářského celku v důsledku přírodních kalamit a požárů
10. Rozloha zničených lesních porostů do 40 let věku v % z plochy,
      na které žadatel hodpodaří v rámci lesního hospodářského celku
11. Nahodilá těžba v důsledku přírodních kalamit a požarů na pozemcích zařazených
      Lesní hospodářskou osnovou či Lesním hospodářským plánem v případech, že pro
      dané decenium je etát roven nule a zároveň se jedná o kalamitu v porostech nad 40 let
12. 
Převažující kategorie lesa u zasažených ploch
Pouze pro záměr b)
13.
Převažující kategorie lesa
Pouze pro podopatření II.2.4.2.
14.
Projekt navazuje na již realizované projekty
15.
Převažující kategorie lesa
18.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
19.Razítko žadatele
V0101.01_II24
B1 opatření III.1.1.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Typ nezemědělské aktivity
t/hod
kWt
kWe
t/hod
kWt
kWe
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
6. Počet 
    nově vytvořených pracovních míst
Specifika opatření III.1.1.
7.
Velikost podniku
Pouze pro záměr a)
8. Požaduje žadatel bodové ohodnocení za ekologické zemědělství?
a neprovozuje současně jinou zemědělskou výrobu
a provozuje ekologické zemědělství minimálně na 50% výměry obhospodařované půdy
9. Výstupní produkt dle kombinované
      nomenklatury celního sazebníku
Pouze pro záměr b)
10. Žadatel požaduje bodové ohodnocení: na 1 kWe instalovaného
     elektrického výkonu hospodaří alespoň na
11. Žadatel požaduje bodové ohodnocení: na 1 kWe instalovaného
      elektrického výkonu má registrováno alespoň
12.
Dvoustupňová fermentace
13.
Elektrická účinnost kogenerace
14.
Počet členů sdružení
Pouze pro záměr c)
15.
Automatický přísun paliva
16.
Spalování stébelnaté biomasy
19.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
20.Razítko žadatele
V0101.01_III11
B1 opatření III.1.2.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Typ nezemědělské aktivity
t/hod
kWt
kWe
t/hod
kWt
kWe
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
6. Počet 
    nově vytvořených pracovních míst
Specifika opatření III.1.2.
7.
Velikost podniku
Pouze pro záměr a)
8. Výstupní produkt dle kombinované
    nomenklatury celního sazebníku
Pouze pro záměr b)
9. Žadatel požaduje bodové ohodnocení: na 1 kWe instalovaného
    elektrického výkonu hospodaří alespoň na
10. Žadatel požaduje bodové ohodnocení: na 1 kWe instalovaného
      elektrického výkonu má registrováno alespoň
11.
Dvoustupňová fermentace
12.
Elektrická účinnost kogenerace
13.
Počet členů sdružení
Pouze pro záměr c)
14.
Automatický přísun paliva
15.
Spalování stébelnaté biomasy
18.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
19.Razítko žadatele
V0101.01_III12
B1 opatření III.1.3.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
4.
Věk
pozn. jen u fyzických osob
5.
Počet lůžek
6.
Délka pěších tras
7.
Délka vinařských stezek
8.
Délka hippostezek
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
9. Počet 
    nově vytvořených pracovních míst
Specifika opatření III.1.3.
Pouze pro záměr a)
10. Součástí projektu je naučná
      stezka s informačními panely
Pouze pro záměr b)
11. Žadatel požaduje bodové ohodnocení,
      že je ekologickým zemědělcem
a neprovozuje současně jinou zemědělskou výrobu
a provozuje ekologické zemědělství minimálně na 50% výměry obhospodařované půdy
12.
Velikost podniku
15.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
16.Razítko žadatele
V0101.01_III13
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Realizované akce (konkrétní údaje)
E.O.
obyv.
obyv.
km
ha
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
4. Počet osob využívajících
    zkvalitněné služby
Specifika opatření III.2.1.1.
5. Obce ve svazku, ve kterých je
    projekt realizován
Č.ř.
Obec
NUTS4 (okres)
Počet obyvatel
6. Uvést požadavek průběžného
    financování (pro obce/svazek obcí)
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Oblast služeb
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
4. Počet osob využívajících
    zkvalitněné služby
5.
Počet osob s přístupem k internetu
6.
Počet vytvořených pracovních míst
Specifika opatření III.2.1.2.
7. Obce ve svazku, ve kterých je
    projekt realizován
Č.ř.
Obec
NUTS4 (okres)
Počet obyvatel
8. Velikost podniku
9. Uvést požadavek průběžného
    financování (pro obce/svazek obcí)
Hodnocené indikátory
Indikátory výsledku
Sledovaný indikátor
3. Počet osob využívajících
    zkvalitněné služby
Specifika opatření III.2.2.
4. Obce ve svazku, ve kterých je
    projekt realizován
Č.ř.
Obec
NUTS4 (okres)
Počet obyvatel
5. Uvést požadavek průběžného
    financování (pro obce/svazek obcí)
B1 opatření III.3.1.
Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu
Sledovaný indikátor
3.
Počet vzdělávacích akcí
4.
Počet dnů školení
tj. 4 hodiny = 0,5)
5.
Počet proškolených účastníků
6.
Obsah vzdělávacích aktivit
9.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
10.Razítko žadatele
V0101.01_III31
Údaje o MAS
Údaje o Fichi
Fiche opatření
9.Fiche zakládá veřejnou podporu 
Hlavní opatření
Vedlejší opatření 1
Vedlejší opatření 2
Jako žadatel v opatření IV.1.2 prohlašuji, že v žádosti o dotaci uvedené fyzické/právnické osobě byla v rozpočtovém roce podání žádosti o dotaci a ve dvou rozpočtových letech předcházejících roku podání žádosti o dotaci poskytnuta podpora de minimis (jedná
Kč
20.Podpis zástupce MAS
19.Razítko MAS
B1 opatření V.1.
Hodnocené indikátory
Sledovaný indikátor
3.
Počet školení a seminářů
4. Počet zasedání Monitorovacího výboru,
    jeho pracovních skupin a dalších komisí
5.
Počet propagačních akcí
6.
Počet expertiz, analýz, odborných studií, šetření
9.Jméno a podpis žadatele
     (statutárního zástupce)
10.Razítko žadatele
V0101.01_V1
Členové sdružení
Údaje o členu sdružení
Právnická osoba:
Fyzická osoba:
/
Právnická i fyzická osoba:
Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)
Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací
Členové sdružení
Údaje o členu sdružení
Právnická osoba:
Fyzická osoba:
/
Právnická i fyzická osoba:
Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)
Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací
Termín předložení průběžné žádosti o proplacení
Způsobilé výdaje projektu
Kč
Kč
Kč
Kč
%
Kč
Kč
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro průběžnou platbu
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů
Č.ř.
11.Text
12.Kód
13.Způsobilé výdaje (Kč)
14.VP/L/O
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro konečné vyúčtování
Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis způsobilých výdajů
Č.ř.
25.Text
26.Kód
27.Způsobilé výdaje (Kč)
28.VP/L/O
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč)
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