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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

53.V: 54.Dne: 55.V:

Zašové

56.Dne:

09.08.2012
57.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková
58.Jméno a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

59.Razítko žadatele

60.V: 61.Dne:

62.Převzal za RO SZIF:

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

5.Osa:

IV

6.Sk.opatření:

IV.1.

7.Opatření:

IV.1.2.

8.Název opatření:

Realizace místní rozvojové strategie

9.Číslo Fiche:

4

10.Název Fiche:

 Podpora podnikání v regionu

11.Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami):

Železo - naše práce

Hlavní opatření

12.Číslo opatření:

III.1.2.

13.Název opatření:

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Vedlejší opatření 1 14.* Ano /  Ne

15.Číslo:

 

16.Název:

Vedlejší opatření 2 17.* Ano /  Ne

18.Číslo:

 

19.Název:

Údaje o žadateli 20.* Právnická osoba /  Fyzická osoba 21.* Plátce DPH /  Neplátce DPH

Právnická osoba:
22.Název:

Nora s. r. o. 

23.Právní forma:

112-Společnost s ručením omezeným

Fyzická osoba:
24.Titul před: 25.Jméno: 26.Příjmení: 27.Titul za:

28.Rodné číslo:

/

Právnická i fyzická osoba:
29.IČ:

47977973
30.DIČ (je-li přiděleno):

CZ47977973

Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
31.Ulice:

Veselá 

32.Č.p.:

88
33.Č.o.: 34.PSČ:

7 5 6 5 1

35.Obec:

Zašová

36.Část obce/městská část: 37.NUTS 4 (okres):

Vsetín

38.Telefon:

+420776602455

39.E-mail:

nora@nora.cz

Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)

40.Ulice: 41.Č.p.: 42.Č.o.: 43.PSČ: 44.Obec:

45.Část obce/městská část: 46.NUTS 4 (okres):

Kontaktní odpovědná osoba pro poskytování informací

47.Jméno a příjmení:

Tomáš Novák

48.Telefon:

+420775045

49.E-mail:

novak@nora.cz

Zpracovatel projektu

50.Jméno a příjmení:

Jan Hrtus

51.Název firmy:

Jan Hrtus
52.IČ:

87072463
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A2 Struktura financování a režim podpory projektu

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

30.V:

Zašové

31.Dne:

09.08.2012

34.V: 35.Dne:

36.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

32.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

33.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Struktura financování projektu

3. Celkové výdaje projektu 2 3 6 0 0 0 Kč

4. Nezpůsobilé výdaje = hodnota pole 30. ze strany A3 3 6 0 0 0 Kč

5. Způsobilé výdaje = součtu polí 3., 12. a 21. ze strany A3 2 0 0 0 0 0 Kč

6. Dotace = součtu polí 11., 20. a 29. ze strany A3 1 2 0 0 0 0 Kč

7. Příspěvek společenství - EU (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 8 0 %

8. Příspěvek společenství - EU (Kč) = hodnota pole 6. x hodnota pole 7. / 100 9 6 0 0 0 Kč

9. Příspěvek z národních zdrojů (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 2 0 %

10. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) = hodnota pole 6. x hodnota pole 9. / 100 2 4 0 0 0 Kč

Režim podpory hlavního opatření

11.Číslo opatření:

III.1.2.

12.Název opatření:

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

13.* Nezakládající veřejnou podporu 14.* Režim de minimis 15.* Bloková výjimka 16.* Ostatní

Režim podpory vedlejšího opatření 1

17.Číslo opatření:

 

18.Název:

19.* Nezakládající veřejnou podporu 20.* Režim de minimis 21.* Bloková výjimka 22.* Ostatní

Režim podpory vedlejšího opatření 2

23.Číslo opatření:

 

24.Název:

25.* Nezakládající veřejnou podporu 26.* Režim de minimis 27.* Bloková výjimka 28.* Ostatní

29.Komentář k volbě režimu / režimů podpory:
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A3 Způsobilé výdaje

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

34.V:

Zašové

35.Dne:

09.08.2012

38.V: 39.Dne:

40.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

36.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

37.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Způsobilé výdaje hlavního opatření

3. Způsobilé výdaje celkem 2 0 0 0 0 0 Kč

Č.ř. 4.Název kódu způsobilého výdaje 5.Kód 6.Výše výdaje (Kč) 7.VP/L/O

1. Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji 
mikropodniků 943 1 8 0 0 0 0 Ostatní

Č.ř. 8.Text položky 9.Výše výdaje (Kč)

1. Soustruh Multi pro 1 0 0 0 0 0

2. ohýbačka železa Solution 7 2 0 0 0

3. laserová tiskárna 8 0 0 0

Č.ř. 4.Název kódu způsobilého výdaje 5.Kód 6.Výše výdaje (Kč) 7.VP/L/O

2. Projektová dokumentace 998 2 0 0 0 0 Ostatní

Č.ř. 8.Text položky 9.Výše výdaje (Kč)

1. Zpracování žádosti a příloh 2 0 0 0 0

10. Procento dotace 6 0 %

11. Dotace = hodnota pole 3. x hodnota pole 10. / 100 1 2 0 0 0 0 Kč

Způsobilé výdaje vedlejšího opatření 1

12. Způsobilé výdaje celkem Kč

Č.ř. 13.Název kódu způsobilého výdaje 14.Kód 15.Výše výdaje (Kč) 16.VP/L/O

1.

Č.ř. 17.Text položky 18.Výše výdaje (Kč)

1.

19. Procento dotace %

20. Dotace = hodnota pole 12. x hodnota pole 19. / 100 0 Kč

Způsobilé výdaje vedlejšího opatření 2

21. Způsobilé výdaje celkem Kč

Č.ř. 22.Název kódu způsobilého výdaje 23.Kód 24.Výše výdaje (Kč) 25.VP/L/O

1.

Č.ř. 26.Text položky 27.Výše výdaje (Kč)

1.

28. Procento dotace %

29. Dotace = hodnota pole 21. x hodnota pole 28. / 100 0 Kč
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A3 Způsobilé výdaje

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

34.V:

Zašové

35.Dne:

09.08.2012

38.V: 39.Dne:

40.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

36.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

37.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Nezpůsobilé výdaje

30. Nezpůsobilé výdaje celkem 3 6 0 0 0 Kč

Č.ř. 31.Nezpůsobilý výdaj 32.Výše výdaje (Kč)

1. DPH - soustruh, ohýbačka a tiskárna 3 6 0 0 0

Výpočet výdajů v případě využití části objektu/kapacity vybavení, který je předmětem projektu, pro jiné účely něž 
jsou cíle a účel opatření/podopatření (je-li třeba, uvedou se výpočty i pro jednotlivá vedlejší opatření)

33.Uveďte výpočet:
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Popis projektu - všeobecná strana

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

30.V:

Zašové

31.Dne:

09.08.2012

34.V: 35.Dne:

36.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

32.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

33.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Projekt

3.Popis projektu:

Záměrem projektu Železo - naše práce je nákup vybavení strojů sloužících k rozvoji stávajícího mikropodniku Nora s. r. o. 

4.Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu:
Společnost Nora s. r. o. se je specialistou na zpracování všech druhů tabulového železa včetně zámečnických prací. 
 
V rámci těchto svých aktivit společnost potřebuje pro svůj rozvoj soustruh který primárně slouží k obrobě železa. Tato technologie rovněž umožňuje 
řez železa pod různými úhly, což je specifická činnost, která umožní diverzifikovat činnosti žadatele, zvýší jeho konkurenceschopnost a doplní portfolio 
jim prováděných činností o nový produkt. 
 
Mimo to projekt zahrnuje nákup ohýbačky železa a laserové tiskárny, které rovněž umožní zkvalitnění produkce mikropodniku. Žadatel by tak byl 
schopen v rámci svého předmětu podnikání vytvářet specializované výsledné produkty. Společnost se tedy snaží využívat moderní technologie a 
dodržovat nejnovější trendy v oblasti zpracování železa, tak aby co nejvíce odpovídaly požadavkům zákazníka. 
 
Projekt předpokládá, že obsluha strojů bude zajištěna stávajícími zaměstnanci, do budoucna projekt nevylučuje vznik nového pracovního místa.

5.Konkrétní aktivity a technické řešení projektu: 

Realizace projektu předpokládá jako konkrétní aktivity nákup následujících strojů / technologií: 
 
1 Ks soustruh Multi pro 
- Výkon motoru: 600 W 400V ~ 50Hz 
- Vzdálenost mezi hroty: 550 mm 
- Otáčky vřetena: (6 rychlostí) 125 - 2000 ot./min 
- Otvoru vřetena: 19,8 mm 
- Horní dojezd: 74 mm 
- Rychlost posuvu vodícího šroubku: 0,4 - 3 mm 
- Hrot pracovního vřetena: MK2 
 
1 Ks Ohýbačka železa Solution 
- Pracovní šířka [mm]: 2 020 
- Tloušťka plechu max. [mm]: 0,8 
- Zdvih horní lišty [mm]: 47 
- Úhel ohybu max. [°]: 0 až 135 
- Rozměry [mm]: 2 440 x 630 x 1 130 
- Hmotnost [kg]: 325 
 
1 Ks laserová tiskárna

6.Výsledky projektu:

Realizace projektu předpokládá naplnění následujících výsledků 
 
1 ks Soustruh Multi pro 
1 ks Ohýbačka Solution 
1 ks Laserová tiskárna 
 
Využití výsledků projektu má dlouhodobý charakter, lze důvodně očekávat zachování výsledků projektu po dobu udržitelnosti projektu i po jeho 
ukončení.

7.Vazba na cíle Strategického plánu Leader MAS:
Projekt jednoznačně navazuje na cíle strategického plánu Leader Místní akční skupiny Rožnovsko a to konkrétně: Podpořit širší spektrum drobných 
"výrobních" podnikatelů a tím přispět k různorodosti podnikatelských aktivit a venkovské ekonomiky. Cílem je zlepšení kvality života na venkově a 
diverzifikace ekonomických aktivit, podpora zakládaní nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně nových živností v 
oblasti výroby a zpracování.

Celkový harmonogram projektu

Název aktivity/fáze
Harmonogram
Od: Do:

8.Příprava projektové dokumentace 28.05.2012 19.06.2012

9.Podání žádosti o dotaci na MAS 20.06.2012 09.08.2012

10.Zaregistrování žádosti o dotaci na RO SZIF 10.08.2012 14.09.2012

11.Realizace projektu 23.10.2012 21.12.2012

Termín předložení žádosti o proplacení

12.Datum předložení žádosti o proplacení:

Místa realizace projektu
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Popis projektu - všeobecná strana

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

30.V:

Zašové

31.Dne:

09.08.2012

34.V: 35.Dne:

36.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

32.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

33.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Objekt/předmět č. 1
13.Název:

Sídlo firmy

14.Právní vztah k předmětu dotace:

Nájemní vztah

15.Ulice:

Veselá

16.Č.p.:

88
17.Č.o.: 18.PSČ:

7 5 6 5 1

19.Obec:

Zašová

20.Část obce/městská část: 21.NUTS 4 (okres):

Vsetín

22.Katastrální území:

Zašová

23.Parcelní číslo/čísla:

782

Využití věcného plnění

Č.ř. 24.Časový harmonogram 25.Konkrétní činnosti 26.Rozsah stavebních prací ve fyzikálních jednotkách

1.

Přehled realizovaných projektů v rámci jiných dotačních titulů v posledních 3 letech

Č.ř.
27.Rok 

realizace 28.Název projektu 29.Garant dotačního titulu

1.
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B2 Fotografie

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

3.V:

Zašové

4.Dne:

09.08.2012

7.V: 8.Dne:

9.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

5.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

6.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Fotografie 1 Fotografie 2

Fotografie 3 Fotografie 4

Fotografie 5 Fotografie 6
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B3 Popis projektu - specifická strana III.1.2.

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

10.V:

Zašové

11.Dne:

09.08.2012

14.V: 15.Dne:

16.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

12.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

13.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Údaje o žadateli (vyplňují pouze FO)

3. Věk žadatele let0

Vstupní suroviny a výstupní produkt (výrobek) činnosti realizované projektem a jeho zařazení dle kombinované 
nomenklatury (osmimístný kód Harmonizovaného popisu číselného označování zboží/Kombinované nomenklatury) 
 - Příloha I Smlouvy o založení ES

Č.ř. 4.Vstupní surovina 5.Popis vstupní suroviny

1. 2500 Válcovaný kov v tabulích

Č.ř.
6.Výstupní 

surovina (výrobek) 7.Popis výstupní suroviny (výrobku)

1. 2511 kovové konstrukce a jejich díly

Č.ř. 8.Zaměření projektu dle CZ-NACE 9.Skupina, třída, podtřída

1. C25-Výroba kovových konstrukcí a kovodělných vý C25.11-Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
C1 Přílohy - čestná prohlášení

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení/těchto čestných prohlášení. 
  
  
  
  
  
V ................................................... dne ................................... 
                                                                                                                                          ................................................................... 
                                                                                                                                                                   Podpis žadatele 
 
Čestné prohlášení musí být podepsáno pouze žadatelem osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů 
jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou 
osobu), tj. není možné nechat čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou před pracovníkem MAS, ale je možné, aby pověřená 
osoba přinesla k zaregistrování na MAS čestné prohlášení podepsané oprávněnou osobou s úředně ověřeným podpisem.

3.V:

Zašové

4.Dne:

09.08.2012

7.V: 8.Dne:

9.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

5.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

6.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.

Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF.

Prohlašuji, že v Žádosti uvedená právnická osoba k datu podání Žádosti o dotaci není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen 
konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku.

Prohlašuji, že způsobilé výdaje projektu realizované v rámci opatření jiného než skupina opatření III.2. nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu 
na účel podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, krajských rozpočtů, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.

Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou.

V Žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 
stanovené Pravidly pro žadatele.

Čestné prohlášení žadatele, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) není vyžadováno stavební povolení, 
ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

Prohlašuji, že pro část/části projektu, na kterou/které nebylo předloženo stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, není 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno stavební povolení, 
ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu.

Čestné prohlášení žadatele o zařazení do velikostní kategorie podniků

Prohlašuji, že v Žádosti uvedená právnická osoba spadá do kategorie Mikropodniků dle Přílohy I nařízení Komise (ES)

č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným 
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

Čestné prohlášení - čerpání podpory v režimu "de minimis"

Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedené právnické osobě byla v účetním období roku podání Žádosti o dotaci na MAS a ve dvou účetních obdobích 
předcházejících roku podání Žádosti o dotaci poskytnuta podpora de minimis (jedná se o podporu de minimis z jakýchkoli zdrojů)
ve výši 0 Kč.

Příjmy žadatele v režimu podpory de minimis

Č.ř. Účel podpory
Termín podpisu 

Dohody/Rozhodnutí/Smlouvy Výše podpory (Kč)

1.
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
D1 Preferenční kritéria

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

3.V:

Zašové

4.Dne:

09.08.2012

7.V: 8.Dne:

9.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

5.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

6.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Povinná preferenční kritéria

1. 1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa dle definice v příloze 2 Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek 
opatření IV.1.2.

0

Komentář žadatele:
V souvislosti s projektem nedojde k vytvoření pracovního místa.

2. 2. Uplatňování inovačních přístupů. 30

Komentář žadatele:
Projekt využívá přístupy, které jsou v současné době v místě nové a je v zásadě multiplikativní

3. 3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního 
hospodářství.

0

Komentář žadatele:

4. 4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. 0

Komentář žadatele:
Projekt má neutrální dopad na mladé lidi do 30 let

5. 5. Zaměření dopadů projektu na ženy. 0

Komentář žadatele:
Projekt má neutrální dopad na ženy.

Celkem 30

Preferenční kritéria stanovená MAS

6. Dopady projektu na životní prostředí 0

Komentář žadatele:
Projekt má neutrální dopady na životní prostředí

7. Výstupy, výsledky projektu 30

Komentář žadatele:

Projekt vede k diversifikaci příjmů podnikatelů a přináší nové oblasti činnosti podnikání

8. Vliv na zaměstnanost 20

Komentář žadatele:
Projekt má pozitivní vliv (i nepřímý) na zaměstnanost.

Celkem 50

Celkem za povinná preferenční kritéria a preferenční kritéria stanovená MAS 80

Nová pracovní místa, která jsou předmětem preferenčního kritéria

Č.ř. Datum nástupu Místo výkonu práce Náplň práce Stanovená pracovní doba Mzda, plat

1.

Žadatel se svým podpisem Žádosti o dotaci z PRV zavazuje k plnění preferenčních kritérií, za které požaduje body. V případě, že by přesto v rámci hodnocení 
projektu na MAS body nebyly přiděleny, pozbývá závazek ke konkrétnímu/konkrétním kritériu/kritériím platnosti.
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
D2 Seznam příloh

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

9.V:

Zašové

10.Dne:

09.08.2012

13.V: 14.Dne:

15.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

11.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

12.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Povinné přílohy

Č.ř. 3.Název přílohy 4.Počet stran

1. Žádost o dotaci v elektronické podobě. 12

2.

Osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněným jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba 
statutárních zástupců apod.), které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti na 
MAS, v případě svazků obcí ne starší než 1. 1. 2007 - prostá kopie. Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z 
živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele nebo je-li žadatelem obec, osvědčení 
právního statutu se nepředkládá.

0

3. V případě nákupu stavby/pozemku zařazeného do způsobilých výdajů znalecký posudek, ne starší než 1.1.2007 - prostá kopie. 0

4.
V případě projektů, jejichž předmětem jsou stavební výdaje nebo dodávka stabilní technologie, katastrální mapa s vyznačením 
lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy 
- prostá kopie.

1

5.

V případě, že projekt (či jednotlivé části projektu) podléhá/jí řízení stavebního úřadu, pak pravomocné a platné stavební 
povolení nebo Souhlas s provedením ohlášené stavby nebo čestné prohlášení žadatele, že od ohlášení stavby již uplynulo 40 
dní a stavební úřad se nevyjádřil či jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt (či jednotlivé části projektu) 
realizovat - prostá kopie.

0

6.
Stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení v případě územního 
nebo stavebního řízení k předmětu projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy - prostá kopie.

0

7.
V případě ohlášení stavby je povinnou přílohou stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace připojená k souhlasu s 
ohlášením stavby - pokud byla stavebním úřadem vyžadována, popřípadě projektová dokumentace připojená k ohlášení stavby 
(pokud se stavební úřad nevyjádřil) - prostá kopie.

0

8.

Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku (s vyznačením rozměrů) - pokud není přílohou 
projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení - prostá kopie. Příloha bude 
požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace je rekonstrukce nebo výstavba stavby/budovy nebo pořízení stabilní 
technologie.

0

9. Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých a středních podniků včetně příslušných příloh prohlášení (vzor ke stažení na 
www.szif.cz).

2

Nepovinné přílohy

Č.ř. 5.Název přílohy 6.Počet stran

1. Doklad o partnerství, prokázání spolupráce při přípravě nebo realizaci projektu s relevantními partnery 1

Další přílohy

Č.ř. 7.Název přílohy 8.Počet stran

1.
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
D3 Monitorovací indikátory

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

7.V:

Zašové

8.Dne:

09.08.2012

11.V: 12.Dne:

13.Ověřil a převzal za MAS:

Ing. Anna Mikošková

9.Jméno a podpis žadatele
(statutárního zástupce)

10.Razítko žadatele

V0101.01 Místní akční skupina Rožnovsko   Kolo příjmu: 14

Monitorovací indikátory stanovené MAS

Č.ř. 3.Monitorovací indikátor 4.Měrná jednotka 5.Počet

1. Počet podaných a realizovaných projektů ks 1

2. Počet podnikatelských subjektů, které obdržely podporu ks 1

3. Počet podpořených obcí a další organizací ks 0

4. Počet projektů se zaměřením na specifické cílové skupiny - ženy a mladí lidé ks 0

5. Počet vytvořených nových pracovních míst ks 0

6. Počet zapojených partnerů ks 1

7. Počet nově pořízených a využívaných strojů a technologií ks 3

8. Počet podnikatelských objektů, které byly vybudovány a modernizovány ks 0

6.Komentář žadatele (vyplňuje se pouze v případě potřeby - uveďte jakékoliv další údaje důležité pro posouzení projektu):



Přílohač. 2: katastrální mapa  

 

Informace o parcele 

 

Parcelní číslo: 2004/81 

Výměra [m2]: 353 

Katastrální území: Zašová 791164 

Číslo LV: 1164 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele: č.p. 678 

 



Příloha č. 3: 
 

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie malých či středních podniků 

INFORMACE O ZPŮSOBILOSTI JAKOŽTO MALÝ NEBO STŘEDNÍ 

PODNIK 

 

Přesná identifikace podniku podávajícího žádost 

Název nebo obchodní 
jméno....................................................................................................................................... 

Adresa 

(sídla)............................................................................................................................................
.................. 

IČ...................................................................................................................................................
.................... 

Jména a tituly hlavního ředitele / hlavních 
ředitelů1

.........................................................................................................................................

............................. 

 

Typ podniku (viz vysvětlivka níže) 

Zaškrtněte, který případ se vztahuje / které případy se vztahují na podnik podávající žádost: 

 Nezávislý podnik V tomto případě jsou údaje vyplněné v rámečku níže údaji 
z roční účetní závěrky pouze podniku podávajícího žádost. 
Vyplňte pouze prohlášení bez přílohy. 

 Partnerský podnik 

Vyplňte a přiložte přílohu (a případně další listy), pak vyplňte 
prohlášení tak, že opíšete výsledky výpočtů do rámečku níže. 

 Propojený podnik 

 

Údaje používané ke zjištění kategorie podniku 

Vypočtené podle článku 6 Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, 
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

Sledované období * 
Počet zaměstnanců (RPJ) Roční obrat **

 Bilanční suma**
 

   

* Veškeré údaje se musí týkat posledního schváleného účetního období a být vypočteny za 
období jednoho roku. V případě nově založených podniků, jejichž účty dosud nebyly 
uzavřeny, se příslušné údaje odvodí ze spolehlivého odhadu učiněného v průběhu účetního 
období. 
                                                           
1
 Předseda (výkonný ředitel). generální ředitel apod. 



** 1000 EUR (dle kurzu ECB k 31.12. roku předcházejícímu roku podání Žádosti, příp. k 
poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu toto datum, pokud 31.12. připadá na sobotu, 
neděli nebo svátek). 
 

 

Důležité: 
Ve srovnání s předchozím účetním období došlo ke změně údajů,                 Ne 

která by mohla vést ke změně kategorie podniku podávajícího žádost           Ano (v tomto 
případě vyplňte a přiložte 
prohlášení týkající se 
předchozího účetního 
období2

 

 (mikropodnik, malý, střední nebo velký podnik). 
 

Podpis 

Jméno a funkce podepsané osoby, která je oprávněna podnik zastupovat: 
.......................................................................................................................................................

.............................. 

Prohlašuji na svou čest, že údaje v prohlášení a jeho přílohách jsou pravdivé. 
......................................................... 

V....................................................................................................................................................

.............................. 

 

Podpis 

 

 

Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na MAS. V případě 
podpisu na MAS je třeba uvést ověření příslušným pracovníkem MAS. 
 

Ověřil za MAS:

                                                           

 



 



Příloha č. 4 

 

 

Čestné prohlášení žadatele - fyzické osoby při zaregistrování žádosti o dotaci z 

programu rozvoje venkova ČR (bude součástí Žádosti o dotaci) 

o prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé, 

o prohlašuji, že mám k datu zaregistrování Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné 

závazky vůči SZIF, 

o prohlašuji, že v posledních 3 letech u mne nebyl zjištěn úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

o prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou po dobu 

vázanosti projektu na účel podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů 

nebo jiných fondů Evropské unie, 

o prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou,  

o prohlašuji, že spadám do kategorie: mikropodniků dle Přílohy I nařízení Komise (ES) č. 

800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o 

blokových výjimkách), 

o zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR 

stanovené Pravidly pro žadatele. 

 

Jsem si vědom právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení. 

 

V………………………………………  dne……………………………………………. 

 

       …………………………………………

        Jméno a podpis žadatele 

 


