VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Vlčnov 124
687 61 Vlčnov
IČO: 75051745

Program V - Ekofond Východního Slovácka 2021

Žádost o poskytnutí dotace
Obec

Číslo žádosti
(nevyplňujte)
………………….. /

2021

Informace o žadateli (fyzická osoba):
Jméno a příjmení FO
Datum narození:
Adresa bydliště:
Telefon:
E-mail:
Číslo bankovního účtu pro převod dotace
(číslo účtu / kód banky):

Účel dotace: Výsadba ovocných stromů na území mikroregionu Východní Slovácko.
Informace o umístění výsadby stromů:
Obec a číslo popisné rodinného domu / identifikace
pozemku, kde bude výsadba provedena:

Obec

Č.p. / Č.e.

Parc.č.

Vlastník pozemku, kde bude výsadba provedena:
Osoba zodpovědná za projekt (jméno a příjmení,
telefon, mobil, E-mail):

Výše finančního příspěvku - dotace:
Předpokládané celkové náklady na výsadbu stromů:

Kč

Počet stromů:

Požadovaná výše finančního příspěvku ( max. 2000,- Kč na 1 žádost a současně
max. 100 % z celkových nákladů; současně limit max. 200,- Kč / 1 strom.)

Ekofond Východního Slovácka je plně hrazen z rozpočtu mikroregionu Východní Slovácko.

ks
Kč

VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Vlčnov 124
687 61 Vlčnov
IČO: 75051745

Doba, v níž má být dosaženo účelu
dotace:

do 22.11.2021
Zlepšení stavu životního prostředí – zlepšení stavu
mikroklimatu, příspěvek ke snižování množství oxidu
uhličitého v atmosféře. Podpora ovocnářské činnosti.

Odůvodnění žádosti:

Čestné prohlášení žadatele:
Já, výše uvedený žadatel, čestně prohlašuji, že finanční příspěvek z Programu V - Ekofond Východního
Slovácka 2021 použiji na výsadbu ovocných stromů. Současně prohlašuji, že:
o

zajistím výběr, nákup a vysázení ovocných stromů na vlastním pozemku,

o

zajistím řádnou pěstební péči o vysázené stromy, zajistím jejich dostatečnou závlahu a ochranu před
škůdci a chorobami,

o

zajistím udržitelnost projektu / výsadby stromů vč. případné náhradní výsadby min. 5 let od připsání
příspěvku na bankovní účet příjemce,

o

v případě nedodržení podmínek tohoto programu vrátím finanční příspěvek poskytovateli – Východnímu
Slovácku, a to bezodkladně,

o

akceptuji právo poskytovatele dotace kdykoliv v čase udržitelnosti zkontrolovat řádnou péči o vysázené
stromy,

o

jako vlastník / spoluvlastník pozemku souhlasím s umístěním výsadby stromů na svém pozemku.
Podpis žadatele:

V ………………………………… dne ……………… 2021

___________________________________
Žadatel nevyplňuje:
Potvrzení obecního úřadu o podání žádosti:
Místo podání žádosti - OÚ:

Datum a čas:

Razítko a podpis pracovníka OÚ:

Ekofond Východního Slovácka je plně hrazen z rozpočtu mikroregionu Východní Slovácko.

