Žádost o proplacení dotace
v rámci Programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací
v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“
Příjemce dotace
Název (obchodní firma)
Adresa sídla
IČ
Číslo bankovního účtu

Předmět žádosti
V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace č.1……………..…………….. žádám o proplacení
dotace
ve
výši
……………………..….…
Kč
(slovy …………………….. ………………………..……. korun českých).
Částku uhraďte na výše uvedený bankovní účet.

Čestné prohlášení příjemce dotace
Příjemce dotace prohlašuje, že:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1

všechny informace uvedené v žádosti o proplacení dotace a v čestném prohlášení jsou
pravdivé a odpovídají skutečnosti,
si je vědom možných právních dopadů v případě, kdy bude zjištěno, že byla poskytnuta
podpora na základě jím předložených nepravdivých údajů,
je oprávněn k podnikání na území České republiky,
je obchodní korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech, v platném znění,
je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
má sídlo nebo provozovnu na území Plzeňské aglomerace,
je inovační firmou dle definice uvedené v programu, čl. 1, Základní ustanovení a pojmy,
s VO, která služby poskytovala nebo se podílela na poskytování služeb v rámci
programu, není ve vztahu „partnerské podniky“ ani „propojené podniky“ dle přílohy I,
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014,
není statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu VO, která služby v rámci
programu poskytovala nebo se podílela na poskytování služeb v rámci programu,
jeho statutární orgán ani žádný ze členů jeho statutárního orgánu není zároveň
statutárním orgánem ani členem statutárního orgánu VO, ani není v pracovněprávním
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•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

vztahu s VO, ani není společníkem ani akcionářem VO, která služby v rámci programu
poskytovala nebo se podílela na poskytování služeb v rámci programu,
žádný jeho společník ani akcionář není zároveň statutárním orgánem ani členem
statutárního orgánu VO, ani v pracovněprávním vztahu s VO, ani společníkem ani
akcionářem VO, která služby v rámci programu poskytovala nebo se podílela na
poskytování služeb v rámci programu,
způsobilé výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními smlouvy o poskytnutí
dotace, příslušnou výzvou a programem,
žádost o proplacení dotace na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně
provedených a průkazně doložených,
na realizaci služeb uvedených v žádosti o dotaci nebo na jejich část nečerpal,
ani v budoucnu nebude čerpat jinou podporu z veřejných zdrojů,
vede evidenci údajů (poskytovatel, datum poskytnutí, částka v €) o obdržených
podporách de minimis za předchozí dva fiskální roky a současný fiskální rok; podle této
evidence není překročen limit dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.
prosince 2013 o použití článku 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 352
dne 24. 12. 2013,
v případě, že provádí činnosti v odvětvích vyloučených z oblasti působnosti Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 (zahrnuje činnosti v oblasti prvovýroby, zpracování a
uvádění na trh zemědělských produktů dle přílohy I Smlouvy o fungování Evropské unie
nebo činnosti v odvětví rybolovu a akvakultury dle Nařízení Komise (EU) č. 717/2014),
má zajištěno vhodnými způsoby, jako je oddělení činností nebo rozlišení nákladů
(analytické účetnictví), aby vyloučené činnosti nevyužívaly podporu de minimis
poskytovanou v souladu s příslušným nařízením,
nemá žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu či jinému subjektu veřejné správy
(posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují
za vypořádané nedoplatky),
nemá vůči poskytovateli dotace, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým
organizacím nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a není s poskytovatelem dotace
nebo jeho příspěvkovými organizacemi v soudním sporu vyjma soudních sporů za
zrušení správních rozhodnutí vydaných v přenesené působnosti,
nemá dluhy z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců,
není v úpadku či likvidaci,
jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení,
nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku,
nebyl v posledních 5 letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen pro trestný
čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, trestný čin proti
majetku (podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, legalizace výnosů z trestné činnosti,
legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti), trestný čin hospodářský (zneužití
informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,
při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné
soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie), trestný
čin obecně nebezpečný, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní
organizaci, trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných (trestné činy proti výkonu
pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob,

•
•
•

•

úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci), nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; tento
předpoklad splňuje i jeho statutární orgán a každý člen jeho statutárního orgánu,
na něj nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím,
že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
není podnikem v obtížích (definováno podle článku 2 odstavce 18 Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014) dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014,
v případě, že žádá o proplacení dotace jako MSP (malý a střední podnik), je malým
a středním podnikem dle definice v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne
17. června 2014,
souhlasí, aby poskytovatel dotace zpracovával a v souladu s právními předpisy
předával do informačních systémů veřejné správy a zprostředkujícímu subjektu
(BIC Plzeň) údaje v souvislosti s dotací.

K Žádosti o proplacení dotace jsou přiloženy tyto přílohy:
•
•

•

•
•
•

Kopie faktury vystavené poskytovatelem služeb.
Potvrzení o provedení platby vystavené příslušnou bankou dokládající úhradu
faktury (obsahující zejména identifikaci banky, číslo bankovního účtu plátce a příjemce,
variabilní symbol, částku a měnu převodu, den odepsání částky z účtu, podpis a razítko
banky); může být nahrazeno výpisem z bankovního účtu dokládajícím úhradu faktury.
Kopie předávacího protokolu mezi příjemcem dotace a poskytovatelem služeb (VO),
dokládajícího, že zakázka byla realizována dle smlouvy o poskytnutí služeb a příjemce
dotace přebral výsledky.
Závěrečná zpráva.
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis.
Doklad o splnění povinné publicity na internetové stránce příjemce dotace
(printscreen stránky, pokud taková stránka existuje).

Datum podpisu
Osoba oprávněná podepsat žádost
o proplacení dotace

Podpis

