VZOR
Registrační žádost

vyplnění je možné
pouze v eAccountu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
ve spolupráci s
agenturou CzechInvest

1. Základní údaje o Registrační žádosti
Název projektu:
Název programu / podprogramu:
Platnost výzvy od:
Platnost výzvy do:

Rozvoj
01.03.2007
30.06.2007

2. Údaje o žadateli
2.1. Leader
2.1.1. Základní údaje
Obchodní jméno:
Právní forma:
IČ:

DIČ:

Způsob jednání za společnost:
Žadatel … MSP.

Žadatel ….. plátce DPH.

2.1.1.1. Sídlo žadatele
Adresa sídla žadatele:

.

2.1.1.2. Statutární zástupci
Jméno:
E-mail:
Mobil:
Telefon:
Pozice ve firmě:

.
.
.
.
.

2.1.1.3. Kontaktní osoby
2.1.1.4. Hlavní oblast podnikání
OKEČ
.

Název OKEČ
.

2.1.1.5. Vedlejší oblasti podnikání
Implementační agentura: CzechInvest
Verze dokumentu: 1.0

Strana: 1 / 4
Platnost od: 1.3.2007

VZOR

Registrační žádost
OKEČ
.

vyplnění je možné
pouze v eAccountu

Název OKEČ
.

2.2. Členové
3. Základní údaje o projektu
Název (pod)programu:
Název projektu:

Rozvoj
.

Popis projektu:

.

Způsob financování projektu:

.

Předpokládané celkové náklady projektu (v tis. Kč):
Předpokládané způsobilé výdaje projektu (v tis. Kč):
Požadovaná podpora (v tis. Kč):
Datum zahájení realizace projektu:
Datum ukončení realizace projektu:

.
.

Hlavní OKEČ realizace projektu:
Vedlejší OKEČ realizace projektu:
Celní kód(y) produkce:

.

.
.
.

Žadatel nebyl v posledních třech letech příjemcem podpory z EU, ČR.
4. Adresy místa realizace
Adresy místa realizace:
.
5. Prohlášení žadatele
Žadatel souhlasí
A1. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt (poskytovatelem pověřená osoba)
zpracovával všemi potřebnými a vhodnými způsoby veškerá data (včetně veškerých osobních
údajů) uvedená v žádosti či sdělená poskytovateli nebo zprostředkujícímu subjektu
v souvislosti s jejím zpracováním, a to po dobu trvání závazků žadatele, vyplývajících
z poskytnutí podpory, případně po dobu do uplynutí lhůty 10 let ode dne, kdy došlo
k rozhodnutí o zamítnutí projektu u žadatelů, kterým podpora nebyla udělena, za účelem
posouzení a správy žádosti, jejího vyhodnocení, zpracování, rozhodování o případném udělení
podpory, posuzování, kontroly a monitorování projektu, na něž byla podpora udělena,
zajištění informovanosti veřejnosti a publicity projektu a za účelem výkonu ostatních práv a
povinností poskytovatele a zprostředkujícího subjektu souvisejících s udělením podpory a
posuzováním projektu. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti poskytovatele podpory a
zprostředkujících subjektů vyplývající z obecně závazných předpisů (např. zákona o
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archivnictví).
Totéž platí pro údaje o žadateli, které vzejdou z činností vykonávaných poskytovatelem
podpory, zprostředkujícím subjektem či jinou osobou podílející se na činnostech uvedených
v předchozím odstavci a na realizaci projektu uchazeče.
A2. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt sděloval údaje uvedené v bodě
A1 třetím osobám, které se účastní na implementaci programu podpory, výkonu činností
uvedených v bodě A1, případně jiným osobám, jejichž informování je nezbytné pro řádný
výkon těchto činností, a osobám, jejichž informovanost je nutná pro řádnou realizaci projektu.
Uvedené třetí osoby jsou vázány mlčenlivostí ve vztahu k takto poskytnutým údajům.
A3. Aby poskytovatel podpory nebo zprostředkující subjekt při zveřejnění seznamu
vybraných projektů k poskytnutí podpory (po podpisu Rozhodnutí) zveřejnil o žadateli
informace v rozsahu: název programu podpory, název žadatele, adresa žadatele, výše dotace
(v Kč) a převažující OKEČ žadatele.
A4. Aby si poskytovatel nebo zprostředkující subjekt vyžádal podle potřeby provedení externí
technicko-ekonomické expertízy předložené žádosti.
A5. Aby u něj byla poskytovatelem podpory nebo zprostředkujícím subjektem provedena
podle potřeby kontrola před zahájením realizace, v průběhu realizace a kontrola výsledků
realizace projektu, účetní evidence a efektivnosti použití účelových finančních prostředků.
Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní
správy ČR a kontrolních orgánů EU.
A6. Aby správce programu zpracoval předložené údaje pro účely informačního systému
reprodukce majetku financovaného ze státního rozpočtu (ISPROFIN) v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a příslušnou prováděcí vyhláškou MF
Žadatel se zavazuje
B1. V případě, kdy bude poskytnuta dotace, zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré
dokumentace k projektu po dobu 10 let od vyplacení poslední části dotace.
B2. V případě, kdy bude poskytnuta dotace, vést účetnictví o nákladech projektu jednoznačně
odděleně pomocí zvláštních analytických účtů nebo vést účetní subsystém na zakázku, projekt
nebo hospodářské středisko a zajistit jednoznačnou prokazatelnost, zda konkrétní náklad nebo
výnos je (nebo není) vykazován na podporovaný projekt a odpovídá charakteru projektu.
Náklady projektu budou doloženy písemnými doklady, které jsou transparentní a na nichž
jsou výdaje rozepsané na jednotlivé položky.
B3. Poskytovat poskytovateli podpory nebo zprostředkujícímu subjektu v průběhu hodnocení
žádosti maximální součinnost nutnou k vydání rozhodnutí, zejména na výzvu poskytovatele
podpory doplnit údaje potřebné k posouzení žádosti. Žadatel si je vědom, že v případě
neposkytnutí vyžádaných dodatečných údajů poskytovatel podpory žádost zamítne.
Žadatel je povinen
C1. Žadatel prohlašuje, že se seznámil s textem Podmínek, je si vědom všech práv, povinností
a právních následků vyplývajících z porušení povinností, které jsou s poskytnutím dotace
spojeny a není si vědom, že by mu něco bránilo ve splnění některé z uvedených povinností.
Žadatel prohlašuje
D1. Že v době podání žádosti, ani v uplynulých třech letech nebyl na jeho majetek prohlášen
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkursu
zamítnut pro nedostatek majetku, není proti němu veden výkon rozhodnutí, není v úpadku či
v likvidaci. Pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl uložen soudem
nebo správním orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti.
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D2. Že ke dni zpracování této žádosti má vypořádané všechny splatné závazky vůči
pouze
v eAccountu
finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním
pojišťovnám,
Fondu
národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu, Státnímu fondu
rozvoje bydlení, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie, SZIF, Celní správě, krajům, obcím a svazkům obcí.
D3. Že veškeré údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a v případě předkládání přílohy
v papírové i elektronické podobě data v papírových přílohách souhlasí s daty v elektronických
přílohách.
D4. Že není podnikatelem, který je k datu podání žádosti o podporu příjemcem podpory
podle Pokynů Evropských společenství č. 2004/C244/02 na záchranu a restrukturalizaci
podnikatelů v obtížích.
D5. Že bude v záležitostech týkajících se předkládaného projektu jednat čestně a odpovědně.
Žadatel si je vědom, že pokud on či osoba jím pověřená naváže kontakt se členy hodnotitelské
komise či externími hodnotiteli projektu za účelem ovlivnění procesu hodnocení či
administrace projektu, nebo za účelem získání informací, které nejsou žadatelům sdělovány,
zakládá toto zjištění důvod k zamítnutí žádosti. Kontaktním místem pro podávání informací
je příslušná agentura, která je zodpovědná za administraci programu, do kterého je projekt
podán.
D6. Že je malým a středním podnikatelem ve smyslu nařízení Komise ES č. 364/2004.
D7. Že je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1)
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, v roce podání žádosti o
podporu nepřetržitě po dobu minimálně 3 let.
D8. Že disponuje nebo zabezpečí dostatečné množství finančních prostředků pro financování
celkových nákladů projektu.
D8. Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Žadatel si je
rovněž vědom možných právních dopadů v případě, kdy bude zjištěno, že byla poskytnuta
podpora na základě žadatelem předložených, nepravdivých údajů.

Datum: .
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