Zastupitelstvo kraje Vysočina

Dodatek č. 1
ze dne 13. 2. 2007
k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina
pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Čl. 1
„Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření
v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu
kontroly jejich využití“(níže jen „Zásady“) se mění takto:
1.
Do Čl. 1 Obecné podmínky, odstavce (1), bodu c. Zásad se do písmena „C sdružování
vlastníků lesů malých výměr“ nově vkládá text včetně poznámky pod čarou, který zní:
„c.

C sdružování vlastníků lesů malých výměr1,“

Dosavadní poznámka pod čarou1 se nově označuje jako poznámka pod čarou2 .
2.
V Čl. 1 Obecné podmínky, odstavci (1), se bod „e. E vyhotovení lesních hospodářských
plánů (dále jen „plán”) v digitální formě“ Zásad ruší a nahrazuje novým bodem „e.“,
který zní:
„e.

E vyhotovení lesních hospodářských plánů (dále jen „plán”) v digitální formě, a to
za předpokladu, že na tuto činnost není možné získat podporu z jiných dotačních
zdrojů.“

3.
Do Čl. 2 Příspěvky, kapitoly „C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr“
Zásad se nově (formou odstavce (1)) vkládá text, který zní:
„(1) Právní rámec:
Finanční podpora v rámci kapitoly „C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů
malých výměr“ Zásad je udělována podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006
ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu
de minimis.“
Dosavadní odstavce (1) až (8) se nově označují jako odstavce (2) až (9).

1

Finanční podpora v rámci kapitoly „C sdružování vlastníků lesů malých výměr“ Zásad je udělována podle nařízení Komise
(ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
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4.
Do Čl. 2 Příspěvky, kapitoly „C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr“,
odstavce (7) „Základní náležitosti žádosti“ Zásad se nově (formou písmene f)) vkládá
text, který zní:
„f) formulář přílohy k žádosti podle vzoru přílohy č. 6 těchto Zásad“
5.
Do Čl. 3 Závěrečná ustanovení, odstavce (2), Zásad se nově (formou písmene f)) vkládá
text, který zní:
„f) Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o celkové výši podpory de minimis.“

1.
2.
3.
4.

Čl. 2
Ostatní ustanovení Zásad zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčená v platnosti.
Dodatek č. 1 Zásad nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.
Nedílnou součástí těchto Zásad je příloha č. 6 - Čestné prohlášení o celkové výši
podpory de minimis.
Dodatek č. 1 Zásad byl projednán na jednání zastupitelstva kraje dne 13. 2. 2007
a schválen usnesením č. 0053/01/2007/ZK.

V Jihlavě dne 13. 2. 2007

Miloš Vystrčil
hejtman kraje
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Příloha č. 6

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků
87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Příjemce podpory, ……………, adresa………………………………………, IČ …………………,
p r o h l a š u j e , že v období předchozích tří let

1

:

a) obdržel podporu malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) 1998/2006 ze dne
15. prosince 2006 v celkové výši …………………….. eur (€) a tato výše nepřesahuje limit
stanovený Nařízení Komise (ES) 1998/2006 ze dne 15. prosince. 2006 ve výši 200.000,- € 2
3 4
za 3 roky.
Název subjektu, který podporu poskytl:
1. ……………………………………………………………………(datum poskytnutí podpory)
2. ……………………………………………………………………(datum poskytnutí podpory)
3. ……………………………………………………………………(datum poskytnutí podpory)
4. ……………………………………………………………………(datum poskytnutí podpory)

b) neobdržel žádnou podporu malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis.

Za Příjemce
Jména a tituly osoby/osob oprávněné jednat jménem Příjemce: …………………………….
Podpis osoby/osob oprávněné jednat jménem Příjemce: ………………………………………..

V …………………………. dne …………………………………………………..

1

Přede dnem, kdy vznikne právní nárok na podporu, období tří let je pohyblivé
V přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou platným ke dni prvního poskytnutí podpory
Neplatí pro oblast zemědělství a rybolovu. V oblasti zemědělství a rybolovu je podpora de minimis stanovena Nařízením
komise (ES) č. 1860/2004 (max. je 3000 €).
4
Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od jejího poskytnutí.
2
3
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