OHLÁŠENÍ ŽADATELE
O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
1. název a adresa podacího místa (nevyplňuje žadatel)

2. otisk podacího razítka (nevyplňuje žadatel)

FYZICKÁ OSOBA – identifikace osoby, adresa místa pobytu a kontaktní údaje
3. datum narození
4. rodné číslo (bylo-li přiděleno)
5. IČO (bylo-li přiděleno)

6. typ průkazu totožnosti

8. titul

9. osobní jméno (popř. jména)

12. obec (nebo městská část)

15. PSČ

7. číslo průkazu totožnosti

10. příjmení

13. ulice (nebo část obce)

16. telefon

11. titul

14. číslo popisné / orientační

17. e-mail

PRÁVNICKÁ OSOBA – identifikace osoby, údaje o jejím zástupci, adresa sídla a kontaktní údaje
18. název právnické osoby
19. IČO

20. titul

21. osobní jméno (popř. jména) zástupce

22. příjmení zástupce

23. titul

24. uvedený zástupce jedná za právnickou osobu (správnou možnost označte křížkem):
jako člen jejího statutárního orgánu
na základě udělené plné moci (žadatel přiloží její kopii)
25. obec (nebo městská část)
26. ulice (nebo část obce)
27. číslo popisné / orientační

28. PSČ

29. telefon

30. e-mail

ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ A KONTAKTNÍ OSOBA (pokud se liší od výše uvedených údajů)
31. název právnické osoby nebo její organizační složky

32. titul

33. osobní jméno (popř. jména)

36. obec (nebo městská část)

39. PSČ

40. telefon

34. příjmení

37. ulice (nebo část obce)

41. e-mail

35. titul

38. číslo popisné / orientační

INFORMACE O MOTIVAČNÍM ÚČINKU PODPORY (uvádějí všichni podnikatelé)
42. název podniku (název právnické osoby nebo osobní jméno (jména) a příjmení podnikající fyzické osoby)

43. kategorie podniku* (správnou možnost označte křížkem)
mikropodnik
malý podnik
střední podnik

velký podnik

* Kategorie podniku se stanovuje v souladu s přílohou I nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
44. V případě velkého podniku je pro posouzení motivačního účinku podpory nutno uvést popis situace, která
nastane bez poskytnutí podpory (správnou možnost označte křížkem):
nedošlo by k realizaci opatření nad rámec lesního zákona
nebylo by možné realizovat ekonomicky náročnější opatření pro zachování a obnovu lesa a péči o les
zhoršily by se podmínky pro zavedení a úspěšnou realizaci trvale udržitelného hospodaření v lese
nebylo by možné v potřebném rozsahu provádět ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci
neposkytnutí podpory nemá vliv na způsob hospodaření v lese
V případě finančního příspěvku na vyhotovení LHP by bez poskytnutí podpory:
digitální data lesního hospodářského plánu NEBYLA předána pro potřeby státní správy
digitální data lesního hospodářského plánu BYLA předána pro potřeby státní správy
DETAILY OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU (FP)
Předmět ohlášení
45. předpokládaná výše FP






FP na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese
FP na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku
FP na zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin
FP na vyhotovení lesních hospodářských plánů
FP na ochranu lesa

Kč

46. kalendářní rok, pro který podávané ohlášení platí:

47. lesy, pro které podávané ohlášení platí (správnou možnost označte křížkem):
vojenské lesy
lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem

ostatní lesy

48. V případě ostatních lesů uveďte název kraje, v jehož územní působnosti bude splněn předmět finančního
příspěvku, nebo (v případě finančního příspěvku na LHP) v jehož územní působnosti leží největší část lesního
hospodářského celku:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Prohlašuji, že jsem vlastníkem lesa nebo osobou, která má podle zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, práva a povinnosti vlastníka lesa, nebo osobou podle § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto ohlášení jsou pravdivé a úplné a splňují
podmínky stanovené nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prohlašuji, že jsem si vědom
právních následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů do ohlášení.
49. v(e)
50. dne
52. otisk razítka žadatele

51. podpis žadatele nebo jeho zástupce

