Žádost o poskytnutí podpory – Vinařský fond
Identifikační údaje žadatele*)
1. Žádost převzal (a)

2. Razítko podacího místa, datum přijetí a číslo jednací
Vinařského fondu

3. IČ, bylo-li přiděleno, u fyzických osob též datum narození

4. DIČ

5. Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu (obec, PSČ, ulice, č.p. a č. orient.), je-li žadatelem fyzická osoba

6. Název, je-li žadatelem právnická osoba

7. Sídlo / místo podnikání (obec, PSČ, ulice, č.p. a č. orient.)

8. Velikost podniku (žadatele) 1)
Mikropodnik

malý podnik

9. Telefon

střední podnik

velký podnik

ostatní

10. E-mail

11. Název projektu

12. Účel, na který je podpora
požadována dle ust. § 1 odst. 1
vyhlášky MZe č. 97/2006 Sb.2)

13. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu v Kč

15. Termín realizace projektu

14. Výše požadované podpory v Kč

16. Poslední poskytnutá podpora Vinařským fondem (rok, název projektu, výše podpory)

Výsledek projednání
17. Vyřizuje

18. Projednáno dne

19. Přiznáno Kč

20. Číslo rozhodnutí

21. Podpis

*) Tučně označené rámečky vyplní Vinařský fond.

........................................................
jméno, příjmení a podpis žadatele
1

) označte kategorii, do které jako žadatel spadáte – viz příloha č. 3 formuláře žádosti

2

) uveďte přísl. písmeno/a dle účelu, na který podporu požadujete – viz příloha č. 3 formuláře žádosti

Žádost o poskytnutí podpory – Příloha č.1
Čestné prohlášení a souhlas s nakládáním s osobními údaji k žádosti o
poskytnutí podpory
Pro právnické osoby:
Jako

člen

statutárního

orgánu

nebo

zástupce

oprávněný

jednat

za................................................................... (dále jen „žadatel“) prohlašuji, že
všechny informace uvedené v žádosti o podporu jsou úplné a pravdivé a jsem si
vědom právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů mohou
nastat.
Prohlašuji, že žadatel není v likvidaci, vůči žadateli nebylo vedeno insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
Prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Vinařskému
fondu nebo státu.
Prohlašuji, že žadatel se v průběhu dvou let před podáním žádosti o poskytnutí
podpory nedopustil správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí s jeho
předmětem podnikání.
Souhlasím s tím, aby Vinařský fond nakládal s osobními údaji uvedenými v žádosti
o podporu v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti a dále se
zveřejněním potřebných údajů na webových stránkách Fondu, a to jména žadatele,
účelu podpory, názvu a stručné charakteristiky žádosti, časové vymezení žádosti a
výši poskytnuté podpory.

V …………………. dne …………..

................................................
podpis, razítko žadatele

Pro fyzické osoby:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti o podporu jsou úplné a
pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku uvedení
nepravdivých údajů mohou nastat.
Prohlašuji, že nejsem v likvidaci, vůči mně nebylo vedeno insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující podle zvláštních právních předpisů.
Prohlašuji, že nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Vinařskému fondu
nebo státu.
Prohlašuji, že jsem v průběhu dvou let před podáním žádosti o poskytnutí podpory
nedopustil(a) trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu, jehož skutková
podstata souvisí s předmětem mého podnikání.
Souhlasím s tím, aby Vinařský fond nakládal s osobními údaji uvedenými v žádosti
o podporu v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti a dále se
zveřejněním potřebných údajů na webových stránkách Fondu, a to jména žadatele,
účelu podpory, názvu a stručné charakteristiky žádosti, časové vymezení žádosti a
výši poskytnuté podpory.

V …………………. dne …………..

................................................
podpis žadatele

Žádost o poskytnutí podpory – Příloha č.2
1. Cíl projektu

2. Způsob
dosažení cíle
projektu

3. Celkové
náklady (v Kč)

specifikace

částka

4.
Předpokládané
příjmy (v Kč)

specifikace

částka

5.
Předpokládané
přínosy

6. Výše podpory subjekt
od jiných
subjektů

žádaná

obdržená

Žádost o poskytnutí podpory – Příloha č.2 /pokračování/

Příloha č. 3 (vysvětlivky):
1)

Velikost podniku (žadatele)
a) Mikropodnik (zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo celková roční bilanční
suma nepřesahuje 2 miliony EUR)
b) Malý podnik (zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo celková roční bilanční
suma nepřesahuje 10 milionů EUR)
c) Střední podnik (zaměstnává méně než 250 osob a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů
EUR nebo jeho celková roční bilanční suma nepřesahuje 43 milionů EUR)
d) Velký podnik (zaměstnává více než 250 osob a jeho roční obrat přesahuje 50 milionů EUR
nebo jeho celková roční bilanční suma přesahuje 43 milionů EUR)
V případě, že žadatel nespadá do žádné z předchozích kategorií, zakroužkuje „ostatní.“ Týká
se např. spolků, fyzických osob apod.

2)

Účel podpory (uvedeno v ust. § 1 odst. 1 vyhlášky č.97/2006 Sb.), zde orientační seznam:
Písm. a) – účasti na výstavách
Písm. b) – výstavy, soutěže, přehlídky vín
Písm. c) – průzkumy trhu
Písm. d) – školení, semináře konference
Písm. e) – tištěné, audiovizuální materiály, internet
Písm. f) – propagační akce s tematikou vinařství, vinařská turistika
Písm. g) – poradenská činnost pro vznik VOC

