Žádost o převod dokumentů do spisu
nové Žádos o podporu
ČÍSLO NOVÉ ŽÁDOSTI
ČÍSLO PŮVODNÍ ŽÁDOSTI
IDENTIFIKACE ŽADATELE
Příjmení / Název:
Jméno:

Dat. nar. / IČ:

Telefon:

E-mail:

IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI
Katastrální území (číslo):

Katastrální území (název):

Číslo listu vlastnictví:

Číslo a typ parcely:

pozemková

Ulice:

Č. p.:

Č. o.:

Obec:

PSČ:

Kraj:

stavební

Žádám o převedení níže uvedených (označených) dokumentů přiložených
k původní žádos o podporu č.:

..............................................................................................

do spisu nové podané žádos o podporu č.: ..............................................................................................

Jsem si vědom, že převodem těchto dokumentů bude další administrace původní žádos nevratně ukončena, a to ve všech
zvolených oblastech podpory. Finanční prostředky alokované pro původní žádost budou uvolněny.
Jsem si vědom, že převod dokumentů je nevratný a v případě, že převedené dokumenty nesplňují všechny požadavky nové
žádos (programu, výzvy,…) nebo obsahují nedostatky, budu vyzván k jejich opravě či doplnění.
Jsem si vědom, že převod nelze uskutečnit u dokumentů, které pozbyly platnos (výpis z katastru nemovitos , doklad o právní
subjek vitě), a také u dokumentů, které jsou výlučně svázány s původní Žádos , Programem, výzvou, … (plná moc, souhlasné
prohlášení vlastníků, krycí listy technických parametrů, bilance solárních systémů apod.).
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Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem
Projektová dokumentace
Energe cký posudek/Energe cké hodnocení
Dokumenty k veřejné podpoře
Doklad o vlastnictví bankovního účtu
Soupis faktur
Faktury za realizaci provedeného opatření
Doklad o ukončení realizace
Potvrzení o úhradě
Soupis provedených prací
Závěrečná zpráva odborného technického dozoru
Protokol o měření průvzdušnos obálky budovy (blower door test)
Faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho čás , za provedení odborného technického dozoru nebo za provedení měření průvzdušnos obálky budovy včetně potvrzení o úhradě.

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

V

dne

..................................................................
Jméno a podpis žadatele
(oprávněné nebo zplnomocněné osoby)
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