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OZNÁMENÍ ŠKOD
upřesnění typu a výše škod vzniklých při povodních 2013 
v rámci programu MŽP 115270 Likvidace škod po živelních pohromách

NÁZEV AKCE:
ŽADATEL
Úplný název (obchodní jméno, jméno a příjmení) žadatele:




Adresa :
PSČ :






      
      Kraj:


IČ:








Rodné číslo:






/







     Typ subjektu*): 
práv. osoba


fyzická osoba

   podnikající

     nepodnikající



      
resortní organizace  MŽP  




Statutární zástupce: 


Kontaktní osoba (jméno, příjmení, organizace/firma):


Telefon:				E-mail:



     Žadatel            JE           NENÍ             plátcem DPH**).

Žadatel BUDE / NEBUDE**) uplatňovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

      V případě, kdy je žadatelem podnikající subjekt, uvést předmět činnosti žadatele  (dle obch. rejstříku nebo živn. listu atp.):








                                     
*) křížkem označte typ subjektu
**) nevyhovující škrtněte






:












































  







      ?

    





















C. Předmět žádosti :





C. Předmět investičního záměru/konečné žádosti



	Název a číslo opatření:

1. Rekonstrukce a opravy čistíren odpadních vod (ČOV)
2. Dekontaminace půdy 
3. Dekontaminace zdrojů povrchových a podzemních vod 
4. Obnova migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny 
5. Obnova přirozené funkce vodních toků
6. Ostatní odstranění škod na majetku státu ve správě resortních organizací MŽP
7. Jiné škody v resortu Ministerstva životního prostředí prokazatelně vzniklé  při povodních 2013
	Stručný popis vzniklé škody:







	Odhadovaná výše škody (pro každé opatření zvlášť)





	Předpokládané náklady a zdroj financování (požadovaná výše dotace/vlastní zdroje):


V případě poskytnutí dotace v režimu veřejné podpory je výše dotace omezena právními předpisy EU a bude poskytnuta v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Podpora v režimu de minimis bude poskytována dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.


Typ opatření
Rok
Předpokládané celkové náklady
Požadovaná výše dotace
Vlastní zdroje















Celkem







V.  Škody byly/nebyly**) ve výši………….. Kč nahlášeny v rámci zjišťování škod v souladu se zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území).

VI.   Povinné přílohy: 

Kopie Protokolu z provedené povodňové prohlídky 

Potvrzení příslušného obecního/krajského úřadu o vzniku škody

Předběžný výkaz výměr


Prohlášení:
Čestně prohlašuji, že v případě poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu bezvýhradně souhlasím se zveřejněním své identifikace a výše poskytnuté dotace, případně dalších údajů.
Čestně prohlašuji, že na jednu a tu samou část akce nečerpám finanční prostředky z jiných zdrojů.
Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a při jakékoliv změně ji ihned oznámím správci programu (včetně údaje o plátcovství DPH). 
Čestně prohlašuji, že nepoužiji poskytnutou dotaci na podporu své ekonomické činnosti nebo na zvýhodnění své pozice na trhu před konkurencí.
Čestně prohlašuji, že předmět této žádosti není předmětem dvojího financování např. z důvodu plnění pojistné události.


Uvedení nepravdivých údajů je důvodem k odnětí dotace, pokud mi bude přiznána, včetně penále.




V                      				Jméno a příjmení, podpis, razítko žadatele:

Dne:




**) nevyhovující škrtněte


