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Registrační číslo požadavku*
Slatiňanská 135

Požadavek na zajištění vedení
Střední odborné učiliště včelařské Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.

538 25 Nasavrky

včelařského kroužku dětí a mládeže (VKM)

tel: +420 469 677 128

1. Údaje o zřizovateli včelařského kroužku mládeže (ZO, OO ČSV, DDM apod.)
1. Zřizovatel:

2. Kontaktní adresa: Příjmení a jméno

4. Číslo popisné:

5. Číslo orientační:

8. PSČ:

9. Telefon:

3. Ulice

6. Obec:

7. Část obce, městská část:

10. E - mail:

2. Zmocnění

Zřizovatel včelařského kroužku mládeže pověřuje a zmocňuje SOUV-VVC, o.p.s., Nasavrky,
aby zajistila svým jménem v souladu se směrnicí SOUV-VVC, o.p.s. ze dne 9.7.2019 vedení
včelařského kroužku mládeže.

3. Požadujeme smluvní zajištění vedoucího včelařského kroužku mládeže
11. Jméno a příjmení vedoucího VKM:

13. Název banky:

12. Adresa vedoucího VKM:

14. Číslo účtu:

15. Kód banky:

16. Specifický symbol:

4. Zřizovatel bere na vědomí, že:

Odměnu vedoucímu VKM na základě předložení potvrzené dohody o vedení VKM s prezenčními listinami a po
obdržení dotace od SZIFu vyplatí SOUV-VVC, o.p.s.
Požadavek na zajištění vedení VKM je třeba zaslat na adresu: SOUV-VVC,o. p. s., Slatiňanská 135, 538 25
Nasavrky neprodleně, nejpozději do 15. 5. příslušného dotačního období.
Pokud vedoucí VKM nepředloží SOUV-VVC, o.p.s. řádně a včas, tj. do 15. 7. příslušného dotačního období,
potvrzenou dohodu o vedení VKM, včetně prezenčních listin, nebude možné na tuto akci čerpat dotaci dle nařízení.

5. Závazek žadatele

"Já níže podepsaný/á se tímto zavazuji k vrácení finančních prostředků mnou neoprávněně získaných v rámci
tohoto opatření prostřednictvím SOUV-VVC,o.p.s., a k zaplacení vyměřených sankcí dle evropské legislativy a
případného penále, a to vše do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich vrácení a zaplacení. Beru
tímto na vědo-mí, že sankce a případné penále, které vznikly v příčinné souvislosti s mým porušením dotačních
podmínek v rámci mého požadavku na poskytnutí dotace na toto opatření, jsou uděleny v souladu s čl. 9 odst. 2
Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368, v platném znění. V případě, že po mně bude na základě
rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu vymáhána pohledávka, souhlasím s jejím
započtením proti poskytnuté dotaci. Započtení pohledávky je v souladu s ustanovením § 1982 zákona
č. 89/2012Sb., (občanský zákoník)."
* žadatel nevyplňuje
Příloha: seznam dětí v kroužku
21. Místo vyhotovení požadavku:

23. Razítko a podpis oprávněné osoby:
22. Datum (den, měsíc, rok):

