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RODINNÉ DOMY

Dokumenty předkládané k vydání Registrace – oblast podpory B –
NZÚ 3. výzva
ČÍSLO ŽÁDOSTI
IDENTIFIKACE ŽADATELE
Příjmení / Název:
Jméno:

Dat. nar. / IČ:

Telefon:

E-mail:

AKTUÁLNÍ BANKOVNÍ SPOJENÍ
Předčíslí účtu:

Číslo účtu:

Kód banky:

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI
Katastrální území (číslo):

Katastrální území (název):

Číslo listu vlastnictví:

Číslo a typ parcely:

pozemková

Ulice:

Č. p.:

Č. o.:

Obec:

PSČ:

Kraj:

stavební

K ZÁVĚREČNÉMU VYHODNOCENÍ PŘEDKLÁDÁM
Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádos
Faktura(y) za realizaci podporovaného opatření, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho čás , provedení měření průvzdušnos obálky budovy.
Potvrzení o úhradě (výpis z bankovního účtu, potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem, či příjmový pokladní doklad)
Protokol o měření průvzdušnos obálky budovy (blower door test)
Dokumenty prokazující technické vlastnos použitých materiálů a výrobků (pouze v případě, že není vybrán výrobek/výrobky
ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), předkládá se pouze pro tepelně izolační materiály, výplně otvorů a technická
zařízení budov)
Dokumenty k veřejné podpoře (týká se pouze žadatelů, na které se vztahují pravidla veřejné podpory)
Aktualizovaný krycí list technických parametrů (pouze pokud nebyly všechny požadované údaje vyplněny již při podání žádos )
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ZPŮSOBILÉ VÝDAJE KČ
vyplňuje žadatel

vyplňuje pracovník SFŽP ČR

Oblast podpory B.0 / B.1 / B. 2
Oblast podpory B.3
Výstavba zelených střech
Využi tepla z odpadní vody
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že
•

jsem splnil(a) veškeré podmínky Programu pro poskytnu dotace stanovené směrnicí Ministerstva životního prostředí
č. 2/2015, o poskytování fi nančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015, příslušnou výzvou k podávání žádos a Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy;

•

údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že jsem žádné nezamlčel(a). Jsem si vědom(a), že
nepravdivost tohoto čestného prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů včetně
pos hu v důsledku naplnění skutkové podstaty trestného činu;

•

mé právo nakládat s nemovitos není omezeno např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či zajištění věci dle § 78 a násl.
zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu
podpory nejsou na závadu);

•

nemám žádné závazky po lhůtě splatnos u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva životníhoprostředí či jiného orgánu veřejné správy;

•

byly provedeny všechny předepsané zkoušky a revize související s realizací podporovaného opatření;

•

opatření, která jsou předmětem této žádos , byla realizována zcela v souladu s mnou předloženou žádos o podporu, jejími
přílohami a v nich uvedenými parametry;

•

jakoukoliv změnu v informacích uvedených v tomto čestném prohlášení neprodleně nahlásím Fondu.

V

dne

..................................................................
Jméno a podpis žadatele
(resp. oprávněné osoby)
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