FORMULÁŘ
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
v rámci Programu Obce Velká Polom na Poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové
nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky“
1. Žadatel - identifikační údaje
Jméno a příjmení fyzické osoby:

Úplná adresa místa trvalého pobytu:
Obec:

PSČ:

Ulice:

č. p.:

Telefon:
E-mail:
Datum narození:
Bankovní spojení (číslo účtu, kód banky):1
Č. ú.
2. Identifikace nemovitosti
Adresa nemovitosti, kde bude realizována výměna kotle:
Obec:

PSČ:

Ulice:

č. p.:

Pozemek, parc.č.:
Zapsané na LV č.:
Katastrální území:

1

Uvedené č.ú. musí být shodné s č.ú. uvedeným v žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu MSK

3. Účel, na který bude návratná finanční výpomoc využita 2
Typ pořizovaného kotle:
(tepelné čerpadlo, kotel na biomasu – ruční
přikládání, kotel na biomasu – automatický,
plynový kondenzační kotel)

Výše předpokládaných způsobilých výdajů
v Kč včetně DPH:
Výše způsobilých výdajů v Kč je shodná
s výší předpokládaných výdajů uvedených
v žádosti o dotaci v rámci Programu MSK:

ANO – NE

Odůvodnění odlišné výše způsobilých
výdajů včetně doložení rozpočtu
s rozpisem dílčích položek rozpočtu
Výše požadované návratné finanční
výpomoci v Kč (dle typu pořizovaného
kotle):
Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu –
max. 200.000,- Kč
Plynový kondenzační kotel – max. 150.000,- Kč

Navrhovaná výše rovnoměrných
měsíčních splátek
(minimálně 1.000,- Kč/měsíc,
maximálně 2.000,- Kč/měsíc,
zaokrouhleno na celé stokoruny)

Přílohy žádosti:
1. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu MSK včetně uvedení
pořadového
čísla
žádosti
podané
prostřednictvím
aplikace
Moravskoslezského kraje
2. Informace o přijetí usnesení rady Moravskoslezského kraje, kterým
rozhodla
o poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v
rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“ (e-mailové sdělení). Podal-li příjemce v období od předložení žádosti
MSK do doby podání žádosti o návratnou finanční výpomoc v rámci tohoto
Programu jakékoli změny údajů v žádosti MSK, musí být tyto změny
konkrétně uvedeny.

2

Vyberte správnou variantu

