2019
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
z Programu Čistá energie Praha 2019
1) Identifikační údaje žadatele

EC:
2) Informace o objektu
Adresa přeměny / instalace topného zdroje

příjmení / název

číslo popisné / orientační

ulice
datum narození / IČO

jméno

katastrální území (např. Vinohrady)
občanství



ČR



jiné (uveďte):

Druh objektu

Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti
číslo popisné / orientační

ulice

katastrální území (např. Vinohrady)

PSČ

datová schránka:



novostavba



bytový dům



rekreační objekt

počet samostatných bytových jednotek v objektu
celkem
počet bytových jednotek, na něž již byla
poskytnuta dotace

počet vytápěných místností

Vztah žadatele k objektu

celková plocha vytápěného prostoru (m 2)

vlastník
spoluvlastník (např. SJM)
uživatel, nájemník
jiný (upřesněte)

3) Projekt

Klasifikace žadatele
fyzická osoba nepodnikající
fyzická osoba podnikající
právnická osoba - družstvo
právnická osoba - společenství vlastníků jednotek

Způsob výplaty dotace


Složenka



Bankovní účet žadatele (uveďte číslo účtu)

a) náhrada zdrojů na pevná paliva
b) náhrada ekologického topného systému tepelným
čerpadlem
c) náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu
d) příprava teplé vody solárními systémy
e) instalace tepelného čerpadla v novostavbě
f) regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v
předávacím místě bytových domů
g) rekonstrukce plynového vytápění - výměna původního
plynového kotle za nový
Údaje o původním zdroji (typ zdroje)

Kontaktní adresa (pokud není totožná s místem trvalého bydliště)
ulice

rodinný dům

číslo bytu

kontaktní e-mail:

1.
2.
3.
4.



Bytové jednotky v rámci této žádosti
počet bytových jednotek, na něž je požadována
dotace

telefon:

1.
2.
3.
4.

PSČ

Údaje o novém zdroji (typ zdroje)

číslo popisné / orientační

katastrální území (např. Vinohrady)

PSČ

datum uvedení do provozu:

4) Seznam příloh žádosti (přiložené zaškrtněte, další vypište)


Doklady byly přiloženy k žádosti v rámci Programu Čistá energie Praha 2018



Potvrzení o zaplacení nákladů projektu (faktury vystavené na žadatele a v případě bezhotovostní úhrady doklady
o jejich zaplacení)



Doklad o vlastnictví (dispozičním právu) bankovního účtu vedeného na žadatele (pokud je zvolen bezhotovostní
způsob výplaty dotace)



Písemný souhlas vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci (pouze pokud žadatel není většinovým
vlastníkem bytu)



Originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřená kopie plné moci. (pouze v případě zastupování žadatele
jinou fyzickou nebo právnickou osobou)



Doklad o právní subjektivitě (pouze pokud je žadatelem právnická osoba)

Další přílohy (dle článku J. odst. 2. II. Programu „Technické doklady dle jednotlivých projektů definovaných v článku
A. odst. 3 Programu“)









5) Identifikace právnické osoby
Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení
příjmení:

příjmení:

jméno:

jméno:

datum narození:

datum narození:

právní důvod zastoupení:

právní důvod zastoupení:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě
příjmení / název:

příjmení / název:

jméno:

jméno:

datum narození / IČO:

datum narození / IČO:

Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, a výše tohoto podílu

6) Prohlášení a podpis (vyplňte a, b nebo c podle typu žadatele)
a) fyzická osoba

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Programem Čistá
energie Praha 2019, porozuměl jsem jeho obsahu a
mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že
uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu
příspěvku a postih ve smyslu platných právních
předpisů.

příjmení

jméno

datum narození

b) osoba zmocněná k jednání na základě plné moci
jméno / název

Informační povinnost dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR") účinného od
25. května 2018 je ze strany poskytovatele splněna
prostřednictvím informace uveřejněné na portálu
www.praha.eu, a to na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html

datum narození / IČO

adresa / sídlo

datum:

podpis:

plná moc ze dne

c) právnická osoba
příjmení:
jméno:
datum narození:
příjmení:
jméno:
datum narození:
výpis z OR ze dne:

7) Vyhodnocení

N E V Y P L Ň O V A T !!!
chybějící doklady (jiné nedostatky):

počet bytových jednotek:
technické parametry / typ přeměny:
(směrodatné pro výši příspěvku)

doložené náklady:
výše příspěvku:

vyhodnotil:

datum:

kontroloval:

datum:

vyhodnocení schválil:

datum:

doplněno:

převzal:

