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Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole

Strana  z 

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

Podpis (razítko):

Za RO SZIF - sl.10:

Korekci účet.dokl. provedl:

1) po AK

1) po AK

2) po FK

2) po FK

3) po autorizaci

3) po autorizaci

Korekci kontroloval:

1) po AK

1) po AK

2) po FK

2) po FK

3) po autorizaci

3) po autorizaci

Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
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Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kt.je stan.dotace
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Podpis (razítko):
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Propočet sankce

dle NK

Požadovaná dotace:

Dotace po přezkoumání:

Snížení dotace:

Částka sankce dle NK v Kč:

Dotace po sankci dle NK:

Sankce

dle Pravidel

Částka sankce dle Pravidel v Kč:

Dotace po sankcích:

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace
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Sankce dle Pravidel:

Částka sankce dle Pravidel v Kč:

DPH po sankcích:

DPH po kontrole:

Přiznaná částka DPH pro proplacení přes PGRLF:

Rozpočet dle Dohody o poskytnutí dotace:

Požadované výdaje vztahující se k této žádosti:
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Propočet sankce

dle NK

Požadovaná dotace:

Dotace po přezkoumání:

Snížení dotace:

Částka sankce dle NK v Kč:

Dotace po sankci dle NK:

Sankce

dle Pravidel

Částka sankce dle Pravidel v Kč:

Dotace po sankcích:

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace

V0101.07

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, č.  (dále jen soupiska č.) - část A

Poř.

č.

1

Dodavatel

Název

IČ

2

Číslo účet.

dokladu

Datum

provedení

úhrady

účet.

dokladu

Celková

fakturovaná

částka v Kč

Kód polož. výd., ze kt. je stan. dotace dle Dohody

Částka v Kč (vč. DPH) výdajů

(ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč (bez DPH) výdajů

(ze kterých je stan. dotace)

Výdaje (ze kterých je stan. dotace) do výše Dohody

3

4

5

6

7

8

9

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

10 *)

IVP

**)

11

CELKEM za stranu

CELKEM

Výkaz vyplňuje příjemce dotace podle instruktážního listu k tomuto formuláři; *) sl. 9 a 10 nevyplňuje příjemce dotace, slouží pro pracovníky RO SZIF

**) IVP - investiční výdaje projektu

Pro žádosti administrované od 1. do 9. kola příjmu se pod pojmem "výdaj, ze kterého je stanovena dotace" rozumí "způsobilý výdaj".

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kt.je stan.dotace č.  

(dále jen soupiska č.) - část A, rekapitulace výdajů dle kódů

Poř.

č.

1

Kód položky výd., ze kt. je stan.dotace dle Dohody

Celková

fakturovaná

částka v Kč

Částka v Kč 

(vč. DPH) výdajů 

(ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč 

(bez DPH) výdajů 

(ze kterých je stan. dotace)

2

3

4

5

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, č.  (dále jen soupiska č.) - část B

Poř.

č.

Kód položky výd., ze kt. je stan.dotace dle Dohody

Celková

fakturovaná

částka v Kč

Částka v Kč (vč. DPH) výdajů

(ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč (bez DPH) výdajů

(ze kterých je stan. dotace)

Suma částky výdajů

(ze kterých je stan. dotace)

v Kč

dle Dohody

Změna

kódu

v %

1

2

3

4

5

6

7

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

Korekce

celkem

8

Výdaje

(ze kterých je stan. dotace)

po korekci

IVP

 

9

10

CELKEM

CELKEM po zaokrouhlení

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, č.  (dále jen soupiska č.) - údaje o částkách DPH

Poř.

č.

Název dodavatele

Číslo dokladu

Kód položky výd., ze kt. je stan.dotace

dle Dohody

Částka v Kč (vč. DPH) výdajů 

(ze kterých je stan. dotace)

Sazba DPH

1

2

3

4

5

6

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

7

Částka DPH po korekcích

8

CELKEM

Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace, č.  (dále jen soupiska č.) - část B

Příprava projektu Spolupráce

Poř.

č.

Kód polož. výd., ze kt. je stan. dotace dle Dohody

Částka v Kč 

(vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč 

(bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

 

Suma částky výdajů (ze kterých je stan. dotace) 

v Kč dle Dohody

Změna

kódu

v %

1

2

3

4

5

6

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

Korekce

celkem

7

Výdaje 

(ze kterých je stan. dotace) 

po korekci

IVP

 

8

9

CELKEM

CELKEM po zaokrouhlení

Koordinace projektu Spolupráce

Poř.

č.

Kód polož. výd., ze kt. je stan. dotace dle Dohody

Částka v Kč 

(vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč 

(bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Suma částky výdajů (ze kterých je stan. dotace) 

v Kč dle Dohody

Změna

kódu

v %

1

2

3

4

5

6

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

Korekce

celkem

7

Výdaje 

(ze kterých je stan. dotace) 

po korekci

IVP

 

8

9

CELKEM

CELKEM po zaokrouhlení

Realizace projektu Spolupráce - Hlavní opatření

Poř.

č.

Kód polož. výd., ze kt. je stan. dotace dle Dohody

Částka v Kč 

(vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč 

(bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Suma částky výdajů (ze kterých je stan. dotace) 

v Kč dle Dohody

Změna

kódu

v %

1

2

3

4

5

6

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

Korekce

celkem

7

Výdaje 

(ze kterých je stan. dotace) 

po korekci

IVP

 

8

9

CELKEM

CELKEM po zaokrouhlení

Realizace projektu Spolupráce - Vedlejší opatření 1

Poř.

č.

Kód polož. výd., ze kt. je stan. dotace dle Dohody

Částka v Kč 

(vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč 

(bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Suma částky výdajů (ze kterých je stan. dotace) 

v Kč dle Dohody

Změna

kódu

v %

1

2

3

4

5

6

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

Korekce

celkem

7

Výdaje 

(ze kterých je stan. dotace) 

po korekci

IVP

 

8

9

CELKEM

CELKEM po zaokrouhlení

Realizace projektu Spolupráce - Vedlejší opatření 2

Poř.

č.

Kód polož. výd., ze kt. je stan. dotace dle Dohody

Částka v Kč 

(vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč 

(bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Suma částky výdajů (ze kterých je stan. dotace) 

v Kč dle Dohody

Změna

kódu

v %

1

2

3

4

5

6

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

Korekce

celkem

7

Výdaje 

(ze kterých je stan. dotace) 

po korekci

IVP

 

8

9

CELKEM

CELKEM po zaokrouhlení

Suma za všechny výdaje, ze kterých je stanovena Dotace

Poř.

č.

Kód polož. výd., ze kt. je stan. dotace dle Dohody

Částka v Kč 

(vč. DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Částka v Kč 

(bez DPH) výdajů (ze kterých je stan. dotace)

Suma částky výdajů (ze kterých je stan. dotace) 

v Kč dle Dohody

Změna

kódu

v %

1

2

3

4

5

6

Korekce účet. dokladu

1) po

administr.

kontrole

2) po

fyzické

kontrole

3) po

autorizaci

platby

Korekce

celkem

7

Výdaje 

(ze kterých je stan. dotace) 

po korekci

IVP

 

8

9

CELKEM

CELKEM po zaokrouhlení
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Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* příjemce dotace označí křížkem
/
/
/
/
Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Strana  z 
Žádost o proplacení výdajů
A1
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz
Razítko příjemce dotace:
V0101.04
Kolo příjmu: 
Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* příjemce dotace označí křížkem
/
/
/
/
Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Strana  z 
Žádost o proplacení výdajů
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz
Razítko příjemce dotace:
V0101.04
Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* příjemce dotace označí křížkem
/
/
/
/
Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Strana  z 
Žádost o proplacení výdajů
D1
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz
Razítko příjemce dotace:
V0101.04
Příjemce vyplňuje pouze bíle podbarvená pole
* příjemce dotace označí křížkem
/
/
/
/
Registrační číslo žádosti (spisová značka)
Strana  z 
Žádost o proplacení výdajů
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1
infolinka: +420 222 871 871
www.szif.cz
Razítko příjemce dotace:
V0101.04
Je třeba vybrat typ platby.
A. Identifikace příjemce dotace
** rodné číslo uvede pouze FO nepodnikající
Další údaje
Místo realizace projektu
B. Přehled o výdajích projektu
Ukazatel
Rozpočet
dle Dohody
o poskytnutí
dotace
Rozpočet
dle skutečnosti
∑ finančních
prostředků dosud
proplacených
na projekt
Rozpočet
vztahující se
k této žádosti
1.
Celkové výdaje projektu v Kč
2.
3.
4.
Dotace v Kč
C. Poskytnuté platby
Číslo žádosti o poskytnutí průběžné/zálohové platby
Platba uhrazena dne
(den, měsíc, rok)
Částka v Kč
E. Termíny
(den, měsíc, rok)
(den, měsíc, rok)
F. Seznam přiložené dokumentace
Číslo
Dokument
Jako konečný příjemce/uživatel prohlašuji, že projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování.
Údaje o MAS
Údaje o Fichi
Fiche opatření
Fiche zakládá veřejnou podporu 
Hlavní opatření
Vedlejší opatření 1
Vedlejší opatření 2
Podpis zástupce MAS
Razítko MAS
Potvrzuji, že byla provedena kontrola úplnosti předkládané Žádosti o proplacení výdajů:
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok
Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)
Číslo
řádku
Ukazatel
Náplň ukazatele z výkazu
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
Ne
Doplňující údaje
Číslo
řádku
Ukazatel
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
1) V zemědělských podnicích včetně neplacených rodinných příslušníků.			
2) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.			
3) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví v plném rozsahu
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok
Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)
Číslo
řádku
Ukazatel
Náplň ukazatele z výkazu
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
Ne
Doplňující údaje
Číslo
řádku
Ukazatel
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
1) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
2) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok
Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)
Číslo
řádku
Ukazatel
Náplň ukazatele z výkazu
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
Ne
Doplňující údaje
Číslo
řádku
Ukazatel
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
1) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
2) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).
B1 - člen sdružení 
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede daňovou evidenci
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 2-9 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok
Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)
Číslo
řádku
Ukazatel
Náplň ukazatele z výkazu
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
Ne
Doplňující údaje
Číslo
řádku
Ukazatel
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
1) V zemědělských podnicích včetně neplacených rodinných příslušníků.			
2) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.			
3) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).
B2 - člen sdružení 
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví v plném rozsahu
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok
Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)
Číslo
řádku
Ukazatel
Náplň ukazatele z výkazu
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
Ne
Doplňující údaje
Číslo
řádku
Ukazatel
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
1) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
2) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).
B3 - člen sdružení 
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Verze pro příjemce dotace, který vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
V případě, že subjekt neprovozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13, zaškrtne v příslušném řádku sloupec Ne.
V případě, že subjekt provozuje některou z činností uváděných na řádcích 6-13 a současně dosahuje nulových tržeb, pak
do příslušného řádku uvede 0.
T-1 = poslední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
T-2 = předposlední uzavřený účetní rok bezprostředně předcházející roku podání žádosti o proplacení výdajů
Uzavřený účetní rok
Uveďte prosím, kterého roku se data týkají
(např. 2008, 2007)
Číslo
řádku
Ukazatel
Náplň ukazatele z výkazu
Ne
Doplňující údaje
Číslo
řádku
Ukazatel
Hodnota (tis. Kč) v roce
T-1
T-2
1) Zemědělskými činnostmi se rozumí - RV, ŽV, pomocné činnosti, zemědělské služby, agroturistika.
2) Roční pracovní fond jednoho pracovníka na plný úvazek je 2000 pracovních hodin (250 pracovních dní x 8 hodin).
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Typ zemědělství
Sektorové zaměření projektu
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Typ zemědělství
Sektorové zaměření projektu
Typ racionalizace výroby
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Pouze pro podopatření I.1.2.1 Lesnická technika
Příjemce dotace podává v daném kalendářním roce první Žádost o proplacení
Pouze pro podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Typ zemědělství
Pouze pro podopatření I.1.2.1 a I.1.2.2
Typ racionalizace výroby
Počet nových technologií
Počet nových produktů
Pozn.: Vyplníte počet nově zavedených technologií a produktů v důsledku podpory z PRV. V případě, že projekt nevedl k zavedení nových technologií a produktů, vyplníte číslo "0".
Pouze pro podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
Velikost podniku
Pro záměr a)
km
Pro záměr b)
m³
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Pouze pro podopatření I.1.2.1 Lesnická technika
Příjemce dotace podává v daném kalendářním roce první Žádost o proplacení
Pouze pro podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven
Typ zemědělství
Pouze pro podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura
Velikost podniku
Pro záměr a)
km
Pro záměr b)
m³
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Hodnocené indikátory
Typ produkce
Převažující výrobní zaměření podniku
Výrobní zaměření v zemědělství
Druh činnosti
Sektorové zaměření projektu
Platí pouze pro podopatření I.1.3.1
První podání Žádosti o proplacení
Pozn.: V případě, že jste v rámci PRV již podali Žádost o proplacení na podopatření I.1.3.1 či I.1.2.2, necháte pole nezaškrtnuté.
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Hodnocené indikátory
Typ produkce
Převažující výrobní zaměření podniku
Výrobní zaměření v zemědělství
Druh činnosti
Sektorové zaměření projektu
Typ racionalizace výroby
Počet nových technologií
Počet nových produktů
Pozn.: Vyplníte počet nově zavedených technologií a produktů v důsledku podpory z PRV. V případě, že projekt nevedl k zavedení nových technologií a produktů, vyplníte číslo "0".
Platí pouze pro podopatření I.1.3.1
První podání Žádosti o proplacení
Pozn.: V případě, že jste v rámci PRV již podali Žádost o proplacení na podopatření I.1.3.1 či I.1.2.2, necháte pole nezaškrtnuté.
Velikost podniku
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Typ půdy
Záměry
Zaměření území:
ha
Vytyčení:
počet
ha
Vyměřování pozemků:
počet
ha
Zpřístupnění pozemků:
km
km
m²
m²
m²
Hodnocené indikátory
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Tabulky s monitorovacími indikátory vyplněné za projekt (viz. příloha č.6 Pravidel)
Výstupní údaje realizované akce/akcí
Obsah aktivity
Počet účastníků na vzdělávací akci činných v oblasti
Zemědělství
Potravinářství
Lesnictví
Počet účastníků
na vzdělávací
akci celkem
Počet dní
celkem
Řízení, administrativa a marketingové dovednosti
ICT
Nové technologické postupy a inovace
Nové směrnice
Kvalita produkce
Udržitelný rozvoj krajiny a ochrana životního prostředí
Jiné
CELKEM
Počet účastníků na vzdělávací akci
Věk
Obor
  činnosti
    účastníků
Muži
<40
≥40
Celkem
Ženy
<40
≥40
Celkem
Zemědělství
Potravinářství
Lesnictví
CELKEM
Počet účastníků, kteří úspěšně ukončili vzdělávací akci a obdrželi
osvědčení o absolvování vzdělávací akce
Věk
Obor
  činnosti
    účastníků
Muži
<40
≥40
Celkem
Ženy
<40
≥40
Celkem
Zemědělství
Potravinářství
Lesnictví
CELKEM
Počet účastníků, kteří úspěšně ukončili vzdělávací akci bez osvědčení
Věk
Obor
  činnosti
    účastníků
Muži
<40
≥40
Celkem
Ženy
<40
≥40
Celkem
Zemědělství
Potravinářství
Lesnictví
CELKEM
Průměrná doba trvání vzdělávací akce
hodin
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Sektorové zaměření podniku
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Sektorové zaměření podniku
Oblast intervence
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Hodnocené indikátory
Sledované indikátory
Žadatel
Vlastník lesa
Využitá oblast akreditace poradce
Počet zaměstnanců žadatele
Okruhy poradenství
Typy poskytovaného poradenství (pro monitoring)
Vyplňuje zemědělec
Pozn.: Vyplňuje se pouze v případě, že poradenská služba obsahuje některý z uvedených typů poradenství.
          Zahrnuje-li poradenská služba více z uvedených typů poradenství, označí příjemce dotace pouze jeden převažující typ poradenství.
Vyplňuje osoba hospodařící v lesích
Pozn.: Pokud poskytované poradenství zahrnuje více než jeden uvedený typ poradenství, označí příjemce dotace pouze jeden převažující 
          typ poradenství.
Údaje o akreditovaném poradci
Č.ř.
Registrační číslo
Jméno a příjmení akreditovaného poradce
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Hodnocené indikátory
Sledované indikátory
Žadatel
Vlastník lesa
Využitá oblast akreditace poradce
Specifikace základní poradenské služby
GAEC
SMR
Typy poskytovaného poradenství (pro monitoring)
Pozn.: Příjemce dotace označí pouze jeden (převažující) typ poskytnutého poradenství.
Vyplňuje zemědělec
Vyplňuje osoba hospodařící v lesích
Údaje o akreditovaném poradci
Č.ř.
Registrační číslo
Jméno a příjmení
akreditovaného poradce
Č.ř.
Druh tematické služby (k podoblasti akreditace zemědělství)
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Pro projektový záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách
ha
z toho
ha
ha
ha
ha
z toho
ha
ha
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření
Pro projektový záměr b) Zavádění preventivních opatření v lesích a odstraňování škod způsobených povodněmi
1. Zavádění preventivních opatření v lesích
ha
m
ha
z toho
ha
ha
2. Odstraňování škod způsobených povodněmi
zásahů
m
zásahů
m
zásahů
m
zásahů
m
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Pro projektový záměr a) Zvyšování společenské hodnoty lesů
km
z toho
km
km
km
ks
ks
ks
ks
ks
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Právní statut
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
Věk
pozn. jen u fyzických osob
Typ nezemědělské aktivity
kWt
kWe
t/hod
kWt
kWe
t/hod
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Právní statut
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
Věk
pozn. jen u fyzických osob
Typ nezemědělské aktivity
kWt
kWe
t/hod
kWt
kWe
t/hod
Typ mikropodniku
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Pohlaví
pozn. jen u fyzických osob
Věk
pozn. jen u fyzických osob
Počet lůžek
Délka pěších tras
Délka vinařských stezek
Délka hippostezek
Délka jiných tematických stezek
Typ subjektu
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Opatření III.2.1 a III.2.2
Pouze pro podopatření III.2.1.1
ha
km
Pouze pro podopatření III.2.1.2.
Podopatření III.2.1.2 a opatření III.2.2
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Opatření III.2.1 a III.2.2
Pouze pro podopatření III.2.1.1
ha
km
Pouze pro podopatření III.2.1.2.
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Prokázání vzniku nově vytvořených pracovních míst v rámci realizace projektu
Nově vytvořená pracovní místa vzniklá v rámci realizace projektu prokazuji:
Příjemce dotace vyplní dle prezenční listiny pro každou jednotlivou akci - viz. příloha č.4 Pravidel
Počet hospodářských subjektů, které se účastní vzdělávací aktivity podpořené z EAFRD
Typ účastníka
Počet osob
Mikropodnik
Soukromý zemědělec
muž do 25 let
muž 25 a více let
žena do 25 let
žena 25 a více let
Jiná OSVČ (ne zemědělec)
muž do 25 let
muž 25 a více let
žena do 25 let
žena 25 a více let
Nezisková organizace
Veřejná správa
Jiné
Obsah vzdělávací aktivity
Počet osob
Řízení, administrativa (účetnictví) a marketingové dovednosti
ICT
Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí
Jiné
Celkový počet dní pro všechny účastníky
Obsah vzdělávací aktivity
Počet dní (jeden den
odpovídá 8 hodinám vzdělávací aktivity)
Řízení, administrativa (účetnictví) a marketingové dovednosti
ICT
Ochrana přírody, krajiny a životního prostředí
Jiné
Počet účastníků, kteří úspěšně ukončili vzdělávací akci
Pohlaví a věk
Počet osob
Muž do 25 let
Muž 25 a více let
Žena do 25 let
Žena 25 a více let
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Počet školení a seminářů
Počet zasedání Monitorovacího výboru,
jeho pracovních skupin a dalších komisí
Počet propagačních akcí
Počet expertiz, analýz, odborných studií, šetření
Indikátory pro vyhodnocování Programu rozvoje venkova ČR
na období 2007-2013
Sledovaný indikátor
Pouze pro opatření V.2.1
Počet zakoupeného technického a materiálního vybavení
Počet zakoupeného SW a nástrojů pro spolupráci
Pouze pro opatření V.2.2
Počet zakoupeného technického a materiálního vybavení
Počet zakoupeného SW a nástrojů pro spolupráci
Počet školení a seminářů a konferencí a dalších aktivit spojených regionální a nadnárodní spoluprácí
Počet proškolených účastníků
Počet terénních šetření, expertiz, odborných studií
Počet pořízených informačních, propagačních a metodických materiálů k Síti a rozvoji venkova
Počet zasedání Monitorovacího výboru, jeho pracovních skupin a dalších komisí
Počet zasedání Regionálních sítí
Počet zasedání Krajských sítí
Počet setkání Tematických pracovních skupin
Počet setkání členů Sítě (Koordinačního výboru)
Počet propagačních akcí
Počet expertiz, analýz, odborných studií, šetření
Počet přeložených článků/normostran
Údaje o Fichi
Hlavní opatření
Vedlejší opatření 1
Vedlejší opatření 2
ÚDAJE O VÝŠI DPH ze způsobilých výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace
Č.ř.
Kód zp. 
výd. dle
Dohody
Text
Částka DPH v Kč
dle faktur
Název
undefined
undefined
Y
N
	fldReg1: 
	fldReg2: 
	fldReg3: 
	fldReg4: 
	fldReg5: 
	btnMenu: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	ddlFormCat: 
	imgLogo: 
	fldMistoVyhot: 
	dtDatumVyhot: 
	fldJmenoPrijemce: 
	fldPrijmeniSZIF: 
	fldJmenoSZIF: 
	fldPrevzal: 
	dtDatumPrevzal: 
	fldKolo: 
	fldPodnadpis: 
	rbKon: 
	rbZal: 
	rbPrub: 
	fldPrijemce: 
	fldIC: 
	fldAdresa: 
	fldCisloUctu: 
	fldNazevProj: 
	fldFondNazev: 
	ddlOsa: 
	ddlSkOpatreni: 
	ddlOpatreni: 
	ddlPodopatreni: 
	fldOpPoNazev: 
	ddlInvezam: 
	fldInvezamNazev: 
	Nejprve vyberte strukturu projektu (opatření, ...): 
	fldClenu: 
	btnPridatMisReal: 
	fldCisloRadky: 
	fldUlice: 
	fldUliceCP: 
	fldUliceCO: 
	fldPscZac: 
	fldPscKon: 
	ddlNuts5: 
	fldObecCast: 
	ddlNuts4: 
	btnDelVydaj: 
	ddlNuts3: 
	ddlNuts2: 
	fldNuts4t: 
	fldNuts5t: 
	fldNuts3t: 
	fldNuts2t: 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell6: 
	fldText: 
	Cell5: 
	fldRegnumUhr1: 
	dtDatumUhr1: 
	fldCastkaUhr1: 
	fldRegnumUhr2: 
	dtDatumUhr2: 
	fldCastkaUhr2: 
	fldNadpis: 
	fldPocSoup: 
	fldCastkaLabel: 
	fldCastka: 
	fldPocDokl: 
	dtPodpDoh: 
	dtRealDo: 
	dtPredZad: 
	fldLblStran: 
	btnDel: 
	fldPocetStran: 
	btnAdd: 
	fldNazevMas: 
	ddlRegnum: 
	fldNazevSPL: 
	fldCisloFiche: 
	fldNazevFiche: 
	rbAno: 
	rbNe: 
	ddlPodopatrHl: 
	fldNazevHl: 
	ddlPodopatrV1: 
	fldNazevV1: 
	ddlPodopatrV2: 
	fldNazevV2: 
	fldPodpisMisto: 
	dtPodpisDne: 
	fldZastupceMAS: 
	fldRokT1: 
	fldRokT2: 
	fldKomp: 
	fldId: 
	fldOdsazeni: 
	fldShowNeprovoz: 
	fldUkazatel: 
	fldNapln: 
	fldHod1: 
	fldHod2: 
	chkNe: 
	fldClen: 
	fldNazev: 
	rbA: 
	rbB: 
	rbEkologicke: 
	rbKonvencni: 
	chkSkot: 
	chkPrasata: 
	chkDrubez: 
	chkKone: 
	chkOvce: 
	chkKozy: 
	chkObiloviny: 
	chkZahradnictvi: 
	chkVino: 
	chkChmel: 
	chkOvoce: 
	chkBiomasa: 
	chkOstatni: 
	fldNovTech: 
	fldNovProd: 
	chkAno: 
	chkA: 
	chkB: 
	chkEkologicke: 
	chkKonvencni: 
	chkTypRacTech: 
	chkTypRacProd: 
	rbMikro: 
	rbStredni: 
	rbStrVel: 
	rbJine: 
	fldDelkaLCe: 
	fldObjemNdJed: 
	rbZem: 
	rbLes: 
	rbPotrav: 
	rbPolni: 
	rbZahrad: 
	rbVinar: 
	rbTrvale: 
	rbMleko: 
	rbPasHosp: 
	rbPrasata: 
	rbDrubez: 
	rbSmisene: 
	rbNepotr: 
	rbOstat: 
	rbZprac: 
	rbVyvoj: 
	chkSZPmaso: 
	chkSZPmleko: 
	chkSZPobiloviny: 
	chkSZPovoce: 
	chkSZPzelenina: 
	chkSZPvino: 
	chkSZPolejniny: 
	chkSZPkrmiva: 
	chkSZPhouby: 
	chkSZPsmisene: 
	chkSZPostatni: 
	chkPrvni: 
	rbBio: 
	rbSmisen: 
	chkZem: 
	chkLes: 
	fldZamNavrh: 
	fldZamPocNovPoz: 
	fldZamPlochNovPoz: 
	fldZamPocVymer: 
	fldZamPlochVymer: 
	fldZamNoveKom: 
	fldZamRekKom: 
	fldZamProtiEroz: 
	fldZamVodo: 
	fldZamOchrana: 
	Cell2: 
	Cell7: 
	fldTrvVzdelAkce: 
	rbBezne: 
	rbHorske: 
	rbOstatni: 
	rbZeme: 
	rbHospLes: 
	rbObec: 
	rbSoukroma: 
	rbSvazek: 
	rbSdruzeni: 
	fldZamest: 
	chkOPcross: 
	chkOPnatura: 
	chkOPagroen: 
	chkOPenviro: 
	chkOPbezp: 
	rbZivPros: 
	rbBezp: 
	rbWelfare: 
	rbVerZdr: 
	rbRizeni: 
	rbEkolog: 
	fldJmeno: 
	chkGaec1: 
	chkGaec2: 
	chkGaec3: 
	chkGaec4: 
	chkGaec5: 
	chkGaec6: 
	chkGaec7: 
	chkGaec8: 
	chkGaec9: 
	chkGaec10: 
	chkSMR1: 
	chkSMR2: 
	chkSMR3: 
	chkSMR4: 
	chkSMR5: 
	chkSMR6: 
	chkSMR7: 
	chkSMR8: 
	chkSMR9: 
	chkSMR10: 
	chkSMR11: 
	chkSMR12: 
	chkSMR13: 
	chkSMR14: 
	chkSMR15: 
	rbMinZP: 
	btnAddTS: 
	fldDruhTS: 
	fldObnLes: 
	fldObnLesBio: 
	fldObnLesAbio: 
	fldRekonPorost: 
	fldUmelObnova: 
	fldUmelObnovaSiji: 
	fldUmelObnovaSadb: 
	fldPrevOpatr: 
	fldVodniTok: 
	fldOchranPozem: 
	fldOchranPozemLes: 
	fldOchranPozemOst: 
	fldDalOblast: 
	fldRekLCest: 
	fldStabStrzi: 
	fldStabStrziDelka: 
	fldRekLCestDelka: 
	fldSanaceHraz: 
	fldSanaceHrazDelka: 
	fldSanaceRyh: 
	fldSanaceRyhDelka: 
	fldStezka: 
	fldStezkaNova: 
	fldStezkaZrek: 
	fldCyklostezek: 
	fldParkMist: 
	fldOdpStan: 
	fldInfotab: 
	fldKos: 
	fldLavicek: 
	chkFyz: 
	chkPrav: 
	chkMuz: 
	chkZena: 
	chkDo25: 
	chkOd25: 
	chkRemeslne: 
	chkMaloobchod: 
	chkNova: 
	chkRekonst: 
	chkJine: 
	fldNovaTepel: 
	fldNovaElekt: 
	fldNovaBiopal: 
	fldRekoTepel: 
	fldRekoElekt: 
	fldRekoBiopal: 
	chkZalozeni: 
	chkRozvoj: 
	rbMuz: 
	rbZena: 
	rbDo25: 
	rbOd25: 
	fldLuzek: 
	fldPesich: 
	fldVinarske: 
	fldHippo: 
	fldTemat: 
	rbZemPodn: 
	rbNepodn: 
	rbNezemPodn: 
	fldOsobZkval: 
	fldPark: 
	fldKomun: 
	fldOsobInt: 
	fldSkoleni: 
	fldMonitVybor: 
	fldPropag: 
	fldExpertiz: 
	fldZakoupTech1: 
	fldZakoupSW1: 
	fldZakoupTech2: 
	fldZakoupSW2: 
	fldSkolSem: 
	fldProskol: 
	fldTerenSetr: 
	fldPorizInfo: 
	fldZasedaniRS: 
	fldZasedaniKS: 
	fldSetkaniTema: 
	fldSetkaniSite: 
	fldClanku: 
	ddlKod: 
	fldDph: 



