
IČO

Ulice, č.p.

Obec

PSČ

Telefon Email

Žadatel je/není plátcem DPH - zaškrtněte jednu z možností

Místo realizace projektu

Zmírnění dopadu následků koronaviru na podnikatelskou činnost

Kolik % z celkovách nákladů tvoří požadovaná dotace 100,00%

Popis projektu

Datum ukončení (proplacení všech faktur a účetních dokladů, kolaudace atd.; den, 

měsíc, rok) 
31.12.2020

Náklady  (plátci DPH uvádějí celkové náklady bez DPH)

Žádost o poskytnutí dotace Ústeckého kraje v rámci dotačního

programu "Podpora na zmírnění dopadu koronaviru na OSVČ"

číslo žádosti (vyplní poskytovatel)

PODPORA NA ZMÍRNĚNÍ DOPADU KORONAVIRU PRO OSVČ

Identifikace žadatele - OSVČ

Jméno a příjmení

Ústecký kraj

Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo (termín realizace projektu)

Datum zahájení (den, měsíc, rok) 12.03.2020

Odůvodnění žádosti o podporu 

Předmět podnikání (podle podnikatelského oprávnění)

Sídlo 

(podle  údajů v 

příslušném 

rejstříku/evidenci)

okres

Název projektu

Celkové způsobilé náklady projektu (v Kč) 25 000

Požadovaná dotace  (v Kč) 25 000

Žadatel je plátce DPH Žadatel není plátce DPH 
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DATUM A PODPIS ŽADATELE                                                                                         RAZÍTKO (používá-li ho):

Jsem příjemcem kompenzačního bonuse dle Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v 

souvislosti s výskytem koronaviru SARS – CoV 2.

SOUČET

Údaje uvedené v této žádosti a jejich přílohách jsou pravdivé,  dále jsem se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace 

včetně podmínek publicity a použití logomanuálu.

Prohlášení žadatele: Prohlašuji že:

25 000 Kč

4.  Čestné prohlášení  dle čl. VI, odst.2), bodu d), f) až k) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckého kraje 

(na předepsaném formuláři) - originál

3. Čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis  (na předepsaném formuláři) - originál

Povinné přílohy:

1. Výpis z bankovního účtu potvrzující obdržení kompenzačního bonusu od Finanční správy dle Zákona o kompenzačním bonusu v 

souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS – CoV 2.

2. Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) nebo potvrzení o vedení účtu a jeho čísle - kopie

částka

Nákladový rozpočet projektu

položka

osobní náklady

služby

spotřeba materiálu
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