Obec Želenice, IČ 00266205, Na Návsi čp. 27, 43401 Želenice
Příloha č. 1 – Žádost o návratnou finanční výpomoc

ŽÁDOST O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC
v rámci Programu na poskytování návratné finanční výpomoci žadatelům
v územní působnosti obce Želenice na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek 4.
výzvy kotlíkových dotací Ústeckého kraje

1

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Žadatel:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu žadatele:
Název peněžního ústavu1
(číslo účtu a kód banky)
Telefon:
E-mail:

2

SPECIFIKACE VÝMĚNY TEPELNÉHO ZDROJE
Zdroj

Typ2

Místo realizace
(adresa, parcelní číslo, k. ú.)

Požadovaná
výše NFV v Kč

Tepelné čerpadlo
Kotel na biomasu
- ruční přikládání
Kotel na biomasu
- automatický
Plynový kondenzační
kotel

Bankovní spojení musí být shodné s údaji uvedenými v žádosti o přidělení dotace v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací
Ústeckého kraje.
2
Typ tepelného zdroje musí odpovídat typu uvedenému v žádosti o přidělení dotace v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací
Ústeckého kraje (vyjma hlášení o změnách)
Telefon
IČ:
DS:
Bankovní pojení
e – mail
web
+420 476 118 628
00266205
m9vb2tg
ČSOB 2923917/0300
info@zelenice.cz
www.zelenice.cz
1

Obec Želenice, IČ 00266205, Na Návsi čp. 27, 43401 Želenice
3

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI
3.1 Kopie smlouvy o poskytnutí dotace v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací vyhlášené Ústeckým
krajem.
3.2 Dodavatelský rozpočet.
3.3 Čestné prohlášení žadatele - Příloha č. 2.
3.4 Potvrzení o zaměstnání a příjmu, popřípadě rozhodnutí o přiznání starobního důchodu - Příloha
č. 3.

4

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE
4.1 Příjemce návratné finanční výpomoci nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti
poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské
unie. V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky
představují nepovolenou veřejnou podporu, je příjemce povinen návratnou finanční výpomoc
vrátit, a to včetně úroků.

5

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
5.1 Žadatel souhlasí se zařazením žádosti do evidence poskytovatele.
5.2 Žadatel bere na vědomí informace o zpracování osobních údajů:
Obec Želenice zpracovává osobní údaje v souladu s ustanovením článku č. 6, odstavec 1,
písmen b), c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
5.3 Žadatel souhlasí s rozsahem zpracovávaných osobních údajů
-

jméno, příjmení
datum narození
bydliště
číslo bankovního účtu žadatele
telefon
e-mailová adresa

5.4 Podrobnosti nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na https://www.zelenice.cz/urad-obce/gdpr/?ftresult_menu=GDPR

V:

dne:

__________________________
podpis žadatele

Telefon
+420 476 118 628

IČ:
00266205

DS:
m9vb2tg

Bankovní pojení
ČSOB 2923917/0300

e – mail

info@zelenice.cz

web
www.zelenice.cz

