Žádost o poskytnutí podpory
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)

9. Telefon (nepovinný údaj)

10. E-mail (nepovinný údaj)

11. Název projektu

12. Účel, na který je podpora
požadována2)

Zvolte položku.

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)

příloha I nařízení Komise (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví
a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění, ve smyslu Uživatelské
příručky k definici malých a středních podniků vydané evropskou Komisí, která je zveřejněna na:
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations/cs/renditions/native
Označte kategorii, do které jako žadatel spadáte:

2)

a)

Mikropodnik (zaměstnává méně než 10 osob a jeho roční obrat nebo celková roční
bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR),

b)

Malý podnik (zaměstnává méně než 50 osob a jeho roční obrat nebo celková roční
bilanční suma roční rozvahy 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 roční rozvahy 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 roční rozvahy přesahuje 43 milionů EUR).

uveďte přísl. písmeno/a dle účelu, na který podporu požadujete
a)
b)
c)
d)
e)
f)

účasti na výstavách, přehlídkách, soutěžích a propagačních akcích vín (vystavovatelům),
výstavy, přehlídky, soutěže vín (pořadatelům),
průzkumy trhu s vinařskými produkty,
školení, semináře, konference s vinařskou tematikou (pořadatelům),
tištěné, audiovizuální a online materiály,
propagační akce s tematikou vinařství, vinařská turistika (pořadatelům).

Povinné přílohy žádosti:
-

-

-

doklad o IČ (kopie živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku
apod.)
čestné prohlášení
v případě, že žadatel žádá podporu na konání školení, semináře
či konference, seznam přednášejících s uvedením jejich odborné kvalifikace,
v případě, že žadatel žádá podporu na konání soutěže vín dle přílohy č. 1
Pravidel, část 2. Výstavy, přehlídky, soutěže vín, písm. b), předloží platný statut
soutěže,
v případě, že žadatel žádá podporu na realizaci projektu „Ostatní akce spojené
s obecnou propagací vína a vinařství“ dle přílohy č. 1 Pravidel, část 5
Propagační akce s tematikou vína a vinařství, uvede v žádosti, jakým způsobem
budou osloveni a vybráni vinaři – výrobci vína k účasti na daném projektu. Tento
výběr
musí
být
transparentní
a nediskriminační,
v případě, že žadatel spadá do kategorie tzv. velkého podniku dle písm. i) bodu
(1.) Pravidel, doloží popis hypotetické situace, která by nastala, kdyby žadateli
nebyla poskytnuta žádná podpora, přičemž v takovém případě spolu s žádostí
předloží také ověřitelnou technickou dokumentaci, z níž tato skutečnost vyplývá.
Žádá-li žadatel o poskytnutí podpory ve výši 50.000,- Kč a více, musí být obsah
projektu v rozsahu údajů dle odst. 4.3 písm. a) až e) Pravidel, podrobně
rozpracován; povinnost podrobného rozpracování obsahu projektu dle tohoto
odstavce se však netýká žádostí o poskytnutí podpory na výstavy a soutěže vín
dle článku 8. Pravidel.

Projekt
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

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 nežádá ani nežádal podporu na realizaci shodného cíle uvedeného v jeho
žádosti o poskytnutí podpory z jiných veřejných zdrojů, včetně režimů regionální podpory (vnitrostátní
či unijní) za účelem pokrytí týchž nákladů.
Prohlašuji, že žadatel není v likvidaci,1 vůči žadateli nebylo zahájeno a není vedeno insolvenční
řízení, v němž by 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.2
Prohlašuji, že žadatel není podnikem v obtížích ve smyslu odst. 35 bodu 15 Pokynů Evropské
unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období
2014 až 2020 (2014/C 204/01).
Prohlašuji, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Vinařskému fondu nebo státu.
Prohlašuje, že vůči žadateli nebyl vystaven dosud neuhrazený inkasní příkaz k navrácení podpory
na základě předchozího rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem.
Prohlašuji, že žadatel se v průběhu dvou let před podáním žádosti o poskytnutí podpory
nedopustil trestného činu, přestupku nebo správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí s jeho
předmětem podnikání. Prohlašuji, že žadatel se nedopustil falšování produktu, tj.:
a) při výrobě produktu nepoužil nepřípustné enologické postupy, které jsou v rozporu s přílohami
k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. 3. 2019, kterým se
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vinařské
oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení týkající se
výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro vedlejší
výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV,
b) nepřidal vodu nebo alkohol podle Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1 nebo 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace
trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES)
č.
1037/2001
a
(ES)
č. 1234/2007, v platném znění, nebo
c) neporušil článek 103 nebo 113 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v
platném znění.
V …………………. dne …………..
................................................
podpis, razítko žadatele

1
2

Viz § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Viz zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
ve znění pozdějších předpisů.

a

způsobech

jeho

řešení

(insolvenční

zákon),

Čestné prohlášení a souhlas s nakládáním s osobními údaji k žádosti
o poskytnutí podpory

Pro fyzické osoby:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti o podporu jsou úplné
a pravdivéa jsem si vědom(a) právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů mohou
nastat.
Prohlašuji, že nežádám ani jsem nežádal podporu na realizaci shodného cíle uvedeného
v žádosti o poskytnutí podpory z jiných veřejných zdrojů, včetně režimů regionální podpory
(vnitrostátní či unijní) za účelem pokrytí týchž nákladů.
Prohlašuji, že nejsem v likvidaci, a nebylo vůči mně zahájeno a není vedeno insolvenční řízení, v
němž by 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 správapodle zvláštních právních předpisů,3
Prohlašuji,
nebo státu.

že

nemám

žádné

závazky

po

lhůtě

splatnosti

vůči

Vinařskému

fondu

Prohlašuji, že vůči mně nebyl vystaven dosud neuhrazený inkasní příkaz k navrácení podpory na
základě předchozího rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem.
Prohlašuji, že v průběhu dvou let před podáním žádosti o poskytnutí podpory jsem se
nedopustil(a) trestného činu, přestupku nebo správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem mého podnikání. Prohlašuji, že jsem se nedopustil falšování produktu, tj.:
a) při výrobě produktu jsem nepoužil nepřípustné enologické postupy, které jsou v rozporu
s přílohami k nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/934 ze dne 12. 3. 2019,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o
vinařské oblasti, kde lze zvýšit obsah alkoholu, povolené enologické postupy a omezení
týkající se výroby a ošetření výrobků z révy vinné, minimální procentní podíl alkoholu pro
vedlejší výrobky a jejich likvidaci a zveřejnění složek OIV,
b) nepřidal jsem vodu nebo alkohol podle Přílohy VIII části II odstavce A bodu 1
nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS)
č.
234/79,
(ES)
č.
1037/2001
a
(ES)
č. 1234/2007, v platném znění, nebo
c) neporušil
jsem
článek
103
nebo
a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

113

nařízení

Evropského

parlamentu

V …………………. dne …………..
................................................
podpis žadatele

3

Viz

zákon č. 182/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

o

úpadku

a

způsobech

jeho

řešení

(insolvenční

zákon),

