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1. Identifikační údaje žadatele o podporu
1.1 Identifikace žadatele

ŽADATEL
(jméno, příjmení, titul)

Dagmar Nováková

Datum narození
IČ

877 739 70

DIČ

CZ6261290673

Plátce/neplátce DPH

Plátce DPH

Adresa – trvalý pobyt

Zelnice 441/65, 691 06 Velké Pavlovice

Adresa – místo
podnikání/sídlo

1

Adresa – provozovna
Mám/nemám datovou
schránku

Zelnice 441/65, 691 06 Velké Pavlovice
Zelnice 441/65, 691 06 Velké Pavlovice
nemám

Telefon / Fax
E-mail
Peněžní ústav
Číslo účtu
NÁZEV PROJEKTU

1

Zavedení účetní firmy Dagmar Nováková – Účetnictví

Odpovídá místu podnikání/sídlu uvedenému ve výpisu ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku či jiné

evidence.
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1.2 Historie a strategie žadatele
1.2.1

Hlavní, případně vedlejší předmět podnikání žadatele včetně CZ NACE

Hlavním předmětem podnikání žadatele je činnost účetní, auditorské a daňové poradenství
Hlavní předmět podnikání:
692000 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Vedlejší předměty podnikání:
000000

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

461000

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení

477900

Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách

522900

Ostatní vedlejší činnosti v dopravě

682000

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

772900

Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

821100

Univerzální administrativní činnosti

1.2.2

Stručná historie žadatele a současný stav

Žadatelka dosáhla ÚSO vzdělání v oboru – chemický laborant. Vzhledem k útlumu daného
odvětví

nebylo

pro

žadatelku

možné

uplatnění

v zaměstnání

v daném

oboru.

Vlastním

sebevzděláváním v oboru účetní a daňové problematiky dosáhla žadatelka profesní úrovně v tomto
oboru tak, že bylo možné (při splnění odborné garance) začít podnikat jako fyzická osoba v této vázané
živnosti. Dle předběžné marketingové studie je o výše uvedené služby zájem nejen v rámci blízkého
okolí bydliště žadatelky, ale i v celém regionu JmK. Žadatelka má již sjednané Smlouvy o vedení
účetnictví, případně Smlouvy o generálním zastupování klienta ve věcech daňové a účetní správy,
další smlouvy jsou v přípravném řízení (Smlouvy – viz Příloha 1).
Obor činnosti
•

Účetní služby v plném rozsahu dle „Smlouvy o vedení účetnictví“ uzavírané s klientem

•

Mzdová a personální agenda v plném rozsahu dle „Smlouvy o vedení účetnictví“
uzavírané s klientem

•

Zastupování ve věcech účetní, daňové a mzdové agendy na úřadech státní správy na
základě zplnomocnění (generální plná moc, jednorázová plná moc)

•

Zpracování daňových přiznání (daň z příjmů fyzických a právnických osob včetně
povinných příloh, zpracování přiznání DPH, zpracování DP, ročních přehledů SSZ a ZP
pro klienty i zaměstnance)

•

Zpracování výstupů z účetní a daňové agendy pro bankovní, finančních a jiné instituce dle
požadavků klienta

•

Administrativní činnost – zpracování firemní dokumentace (směrnice, předpisy)

•

Účetní a daňové poradenství – jednorázové činnosti na základě objednávky služby

•

Rekonstrukce účetnictví v rozsahu zadaném klientem
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Na základě předběžné marketingové analýzy trhu v oblasti služeb účetní, mzdové a daňové
agendy se žadatelka rozhodla dnem 1.4.2011 zažádat o zřízení živnosti volné a živnosti vázané, která
byla

zřízena dne 13.4.2011

vydáním

Výpisu

z živnostenského rejstříku (dále jen

VŽR),

Č.j. MZU/921/2011/LV/5, vydal MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE, odbor Obecní živnostenský úřad.
Ode dne 29.4.2011 je žadatelka plátce DPH a plátce silniční daně (Příloha 2).
Od počátku zahájení činnosti do 30.6.2011 žadatelka provozovala předmětné podnikatelské
činnosti na základě Smlouvy o dílo č. 001/2011 se subjektem Ing. Jan Novák, IČ 486 648 20,
Zelnice 65, 691 06 Velké Pavlovice.
Od 1.7.2011 již má žadatelka podepsány Smlouvy o vedení účetnictví se subjekty:
Smlouva o vedení účetnictví 01/2011:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smlouva o vedení účetnictví 02/2011:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smlouva o vedení účetnictví 03/2011:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Smlouva o vedení účetnictví 04/2011:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Celkové měsíční plnění z těchto smluv činí 18.800,- Kč (bez DPH),22.560,- Kč s DPH
Další plnění na základě zastupování subjektů v rámci komunikace s orgány státní správy činí
v průměru 300,- Kč v hodinové sazbě. Tato plnění nemají charakter měsíčních stálých plateb.
V současné době má žadatelka mimo právnických a fyzických subjektů ve svém portfoliu zákazníků
i subjekty z řad svobodných povolání (Radka Pavlovčinová – muzikálové a filmové herectví, Jana
Tesařová – muzikálové herectví a zpěv)
V rámci podnikatelské činnosti v oboru Administrativní činnost má žadatelka uzavřenou smlouvu
se subjektem Ing. Jan Novák, IČ 486 648 20, Zelnice 65, 691 06 Velké Pavlovice. Jedná se
o administrativní zpracování projektů programu OPPI. V rámci své podnikatelské činnosti předpokládá
žadatelka samostatnou činnost v oblasti zpracování projektů OPPI. Předpokládané datum zahájení
této samostatné činnosti je 4Q 2011.
Žadatelka má stabilní portfolio zákazníků v předmětné činnosti, a to jak v oblasti Účetních služby,
tak v oblasti Administrativní činnost. Z časových důvodů není ostatní činnost dle výše uvedených
CZ-NACE, mimo činnosti 692000 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství a 821100
Univerzální administrativní činnosti, žadatelkou provozována.

1.2.3

Organizační struktura žadatele

Žadatelka v současné době podniká jako jediná fyzická osoba, bez zaměstnanců. Žadatelka není
finančně ani personálně propojena na jiný podnikatelský subjekt (Příloha 3 – Čestné prohlášení)
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Projekty realizované s přispěním strukturálních fondů, a dotačních programů

Žadatelka v minulosti nerealizovala žádný projekt s přispěním strukturálních fondů či dotačních
programů. V současné době, mimo předkládaného projektu Zavedení účetní firmy Dagmar
Nováková - Účetnictví, žadatelka nepředpokládá realizaci jiného projektu, ani žádost o plnění z jiného
dotačního titulu.

1.2.5

Strategie žadatele – udržitelnost projektu

Žadatelka se zaměřuje na účetní, daňové a administrativní služby.

To vyžaduje udržovat si

neustále profesní náskok v realizaci zakázek, ale klade i velké nároky na žadatelku, která se musí stále
vzdělávat a školit nejen v zákonem stanovených otázkách, ale musí se učit ovládat nové postupy
a orientovat se v dané problematice.
K úspěšnému plnění takto stanovených cílů (udržení pozice v konkurenčním prostředí) je nutné
dostatečné technické zázemí pro výkon těchto činností. Dlouhodobým strategickým cílem pro rozvoj
podnikání žadatelky je zvyšování levelu procesu se zaměřením na účetní a daňovou problematiku,
zvyšování profesních dovedností v oboru, zavedení nových produktů dle aktuálních požadavků trhu
(rozšíření účetních služeb o daňové poradenství a účetnictví formou outsourcingových služeb – přístup
klienta do databáze účetnictví, online poradenství, webová aplikace pro poradenské služby v oboru.
Přes horší výchozí pozici žadatelka úspěšně čelí konkurentům, právě díky vysoké profesní zdatnosti
a spolehlivosti, jakožto obchodního partnera. Plnohodnotnou realizací projektu tak dojde ke zvýšení
konkurenceschopnosti firmy a zvýšení ratingu z pohledu zákazníků stávajících i potenciálních.
Hlavními deklarovanými cíli žadatelky jsou:
•

trvalé dodržování a zvyšování kvality služeb

•

budování a posilování pozice významného dodavatele cenově dostupných služeb

•

maximální spolupráce se zákazníky při realizaci zakázek.

•

rozšiřování portfolia zákazníků i na větší firmy (a.s., neziskové organizace, organizační
složky státu, svobodná povolání)

•

posílení obchodních aktivit v okolních státech – dosud pouze SK (Pavlovčinová Radka)

•

pronikání do dalších odvětví administrativní činnosti (projekty OPPI)

K naplnění cílů chce společnost využít své silné stránky, především:
•

orientace na specifické administrativní činnosti (projekty OPPI)

•

eliminace slabých stránek

•

postupný přechod na aktivní marketingovou politiku, reklama

•

posílení ekonomického řízení – analýza výnosů a nákladů, investice do know-how

•

vybudování dostatečně podpory v oblasti IS/IT
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Systém rozvoje lidských zdrojů

Žadatelka nemá vlastní zaměstnance. Profesní vzdělávání si zajišťuje žadatelka vlastními zdroji –
odborná literatura, odborné semináře, internet, odborné instituce.

1.2.7

Doposud realizované projekty

Žadatelka vzhledem ke krátké době činnosti doposud nerealizovala obdobný projekt

1.2.8

Plánované projekty

Žadatelka se snaží pružně reagovat na vývoj trhu a na požadavky svých zákazníků. V současné
době neuvažuje o realizaci jiných projektů.

1.2.9

Udržitelnost projektu

Žadatelka má v současné době smluvně zajištěno základní portfolio klientů z oblasti účetní,
daňové a mzdové agendy. Toto portfolio je stabilní a je vysoce reálný předpoklad setrvalého smluvního
vztahu a spolupráce. V oblasti administrace se žadatelka bude orientovat na činnosti administrace
projektů OPPI, případně dalších dotačních titulů ze strukturálních fondů. Touto formou rozložení
profesního portfolia zabezpečí plnou kompenzaci při případném snížení výše plnění jednotlivých
parciálních činností.

1.2.10 Obchodní zajištění výstupů projektu ve vazbě na udržitelnost projektu
Obchodní zajištění vychází především ze současné úrovně obchodních vztahů se zákazníky.
Podstata naší činnosti je v komplexním poskytování služeb tzv. „na klíč“, kdy je klientu poskytována
maximální profesní péče, včetně zajištění zastupování v řízeních a jednáních s příslušnými úřady,
stejně jako zajištění personální agendy pro smluvní subjekt i jeho zaměstnance (výstupy z mzdové
a personální agendy pro úřady, finanční a bankovní sektor atd.)
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2. Technická specifikace projektu
2.1 SWOT analýza žadatele
Silné stránky

Slabé stránky

• silně konkurenceschopná cena

• v absence technického vybavení

• jasná vize žadatelky a jejího dalšího

• kapacitní

působení na trhu

a technické

omezení

–

v současné době není žadatelka schopna

• finanční stabilita, aktivity projektu mají

pokrýt poptávku ze vzdálenějších lokalit –

vazbu na strategické cíle firmy,

absence

• znalosti a zkušenosti žadatelky

dopravního

prostředku

(automobil)

• flexibilita v termínech i portfoliu služeb

• vysoké finanční náklady spojené se

• orientace na široké spektrum zákazníků
Příležitosti

zavedením firmy a s reklamou
Hrozby

• rozšíření kapacity služeb (roste poptávka)
• rozšíření portfolia služeb (projekty OPPI)

• snížení poptávky v důsledku globální
recese

• zkvalitnění služeb pro klienty
• zvýšení konkurenceschopnosti

2.2 SWOT analýza projektu
Silné stránky

Slabé stránky

• jasně definované cíle projektu

•

• reálně stanovený rozpočet
• potřeba nákupu zařízení a techniky
• zajištěné zdroje financování
Příležitosti

• finanční náročnost projektu
•
Hrozby

• vyšší produktivita a přidaná hodnota
• posílení konkurenceschopnosti firmy
• získání dalších zkušeností při realizaci
projektů
• možnost získání dotace a rychlejší rozvoj
firmy díky dřívější návratnosti investice
• snížení finanční náročnosti v začátku

• vstup nové konkurence na trh
• zvýšení cen vstupů
• ztráta některého významného zákazníka

podnikání
• zvýšení

kvality

služeb

a

povědomí

zákazníků o poskytovaných službách
• zvýšení produktivity
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2.3 Podrobná specifikace nákladů projektu
V současnosti žadatelka provozuje podnikatelskou činnost ve vlastních prostorách, v rodinném
domě, jehož je vlastníkem, na adrese uvedené v záhlaví žádosti. Na této adrese je též řádně ohlášena
provozovna žadatelky. V prostorách rodinného domu je vyčleněn objekt, sloužící jako kancelář.
V tomto objektu je předmětná činnost provozována.
Díky obchodním aktivitám se stále více daří získávat zakázky na vedení účetnictví a daňové
poradenství. Z tohoto důvodu je nutné především plnohodnotné technické vybavení (kancelářské
pomůcky, IT technika), ale i plnohodnotná mobilita (osobní automobil) žadatelky.

2.4 Rozpočet projektu
Rozpočet projektu vychází z předběžných nabídek získaných od potenciálních dodavatelů.
Přesné ceny budou známy až po pořízení uvedených položek. V níže uvedené tabulce je uveden
předpokládaný rozpočet projektu „Zavedení účetní firmy Dagmar Nováková – Účetnictví“ a zdůvodnění
potřeb.

2.4.1

Způsobilé výdaje projektu

Celkem způsobilé výdaje 103 400,- Kč (bez DPH)
Investiční výdaje

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

Osobní automobil

48 000,-

57 600,-

Notebook včetně příslušenství a SW

10 000,-

12 000,-

3 400,-

4 080,-

Kancelářský nábytek – vybavení kanceláře

18 000,-

21 600,-

Celkem způsobilé investiční výdaje

79 400,-

95 280,-

Tiskárna

Nenvestiční výdaje

Cena v Kč (bez DPH)

Reklama (reklamní banery, cedule, plocha)

14 400,-

Webové stránky

4 000,-

5 000,-

Propagační materiály, letáky

3 000,-

3 600,-

Odborná literatura

2 000,-

2 400,-

Základní kancelářský materiál

3 000,-

3 600,-

24 000,-

28 800,-

Celkem způsobilé neinvestiční výdaje

*)

*)

Cena v Kč (s DPH)

12 000,-

*)

*)

*)

DPH není způsobilým výdajem projektu (viz kapitola 2.4.1), položka má pouze informativní charakter
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Nezpůsobilé výdaje projektu

Celkem nezpůsobilé výdaje 80 000,- Kč (bez DPH)

Investiční výdaje

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

Parkovací plocha před provozovnou

20 000,-

25 000,-

Celkem nezpůsobilé investiční výdaje

20 000,-

25 000,-

Neinvestiční výdaje

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

Pojistné žadatelky

40 000,-

40 000,-

Energie a služby, náklady na provoz

20 000,-

25 000,-

Celkem nezpůsobilé investiční výdaje

60 000,-

65 000,-

*)

*)

DPH v sazbě 0%

DPH na vstupu
DPH na vstupu způsobilé výdaje

2.4.3

Cena v Kč (bez DPH)
20 680,-

Celkem výdaje projektu
Investiční výdaje

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

Způsobilé výdaje

79 400,-

95 280,-

Nezpůsobilé výdaje

20 000,-

24 000,-

Celkem investiční výdaje

99 400,-

119 280,-

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

Nenvestiční výdaje
Způsobilé výdaje

24 000,-

28 800,-

Nezpůsobilé výdaje

60 000,-

65 000,-

Celkem neinvestiční výdaje

84 000,-

93 800,-
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DPH na vstupu

Cena v Kč (bez DPH)

DPH na vstupu celkem

29 680,-

Celkem výdaje
Způsobilé výdaje
Nezpůsobilé výdaje
Celkem výdaje projektu

Rekapitulace
Způsobilé výdaje

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč (s DPH)

103 400,-

124 080,-

80 000,-

90 000,-

183 400,-

213 080,-

Cena v Kč (bez DPH)

Cena v Kč s DPH

103 400,-

*)

xxxxxxxx

Nezpůsobilé výdaje

xxxxxxxxx

109 680,-

Celkem neinvestiční výdaje

103 400,-

109 680,-

*)

*)

*)

DPH není způsobilým výdajem projektu – v položce nezpůsobilých výdajů je zahrnuto kromě

samotných nezpůsobilých investičních a neinvestičních výdajů i DPH na vstupu u způsobilých výdajů

2.4.4

Zdůvodnění potřeb

Osobní automobil: Žadatelka má možnost získat portfolio zákazníků mimo lokaci provozovny.
Pro fyzické předání dokumentů pro účetnictví, fyzické zastupování na úřadech i pro kontakt s klienty je
pořízení této investice nezbytné. Předpokládaná cena investice vychází z cenové nabídky autobazarů
pro starší automobil v provozuschopném stavu.
Notebook včetně příslušenství a SW: Pořízení investice je nutným výdajem z principu
samotného předmětu podnikání. Mobilní IT zařízení je nutné pro práci v terénu (klient, úřady).
Tiskárna: Pořízení investice je nutným výdajem z principu samotného předmětu podnikání.
Výstupy účetních operací je nutno dokladovat ve fyzické i datové podobě.
Kancelářský nábytek – vybavení kanceláře: žadatelka má v současné době k dispozici pouze
nevybavené prostory. Tyto prostory je nutno dovybavit příslušným kancelářským nábytkem
a kancelářskými zařízeními (skříně pro archivaci, psací stůl, kancelářské křeslo, police, olejový radiátor
pro topení atd.)
Reklama (reklamní banery, cedule, plocha): Nutný výdaj pro udržení a získání nových klientů.
Reklamní plocha bude umístěna v blízkém okolí místa podnikání žadatelky (příjezdová cesta do obce
Velké Pavlovice). Dále žadatelka předpokládá umístění dalších ploch v rámci marketingové a reklamní
strategie.
Webové stránky: Žadatelka dosud nemá tento nástroj k dispozici. Předpokládá vytvoření web
aplikace s možností dalšího rozvoje aplikace na bázi interaktivního rozhraní (online aktivity)
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Propagační materiály, letáky: Žadatelka předpokládá zhotovení propagačních a reklamních
letáků především v sezóně, kdy je zvýšená poptávka po nabízených službách (závěrky, daňová
přiznání). Výstupem této aktivity bude získání stálých zákazníků, ale především zákazníků, kteří
požadují jednorázové služby (účetní závěrka, zpracování přiznání a přehledů atd.)
Odborná literatura: Nákup odborné literatury za účelem dalšího vzdělávání je nezbytným
předpokladem pro kvalitní a profesionální práci v oboru účetního a daňového poradenství.
Základní kancelářský materiál: V rámci této položky bude pořízen kancelářský materiál, který ze
své podstaty nelze zařadit do investičního majetku (kancelářské potřeby, šanony atd.)

2.5 Financování projektu
Projekt bude žadatelkou financován v souladu Podmínkami Programu rozvoje Jihomoravského
kraje, B.1.1 Podpora začínajících a stávajících malých a středních podniků.
Žadatelka dosáhla celkové doby zaměstnání v pracovním poměru v roce podání žádosti o dotaci
25 let (viz Příloha 4 – Čestné prohlášení), spolufinancování projektu stran žadatelky tedy bude 40%.
Tyto výdaje je žadatelka schopna profinancovat z vlastních zdrojů (Příloha 5 – Čestné prohlášení)

2.5.1

Financování projektu - výdaje

Financování projektu - výdaje

Cena v Kč (bez DPH)

Celkové výdaje projektu

213 080,-

1)

Způsobilé výdaje projektu

103 400,-

Finanční účast žadatele (40%) způs. výdajů

41 360,-

Požadovaná výše podpory (60%) způs.

62 040,-

výdajů

Z toho investice: 47 640,Z toho reinvestice: 14 400,-

Finanční účast žadatele celkem

Poznámky:

1)

151 040,-

Celkové výdaje včetně DPH
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Financování projektu - příjmy

Období

Financování projektu - příjmy

Cena v Kč
(bez DPH)

Celkové příjmy ze smluvních vztahů – účetní a mzdová agenda

2011

Celkové příjmy – administrativní činnost

1)

46.800,-

1)

32.400,-

Předpokládaný hospodářský výsledek (daňový základ)

30.000,-

Předpokládané celkové příjmy ze smluvních vztahů - účetní a mzdová agend

2)

105.600,-

Předpokládané celkové příjmy - administrativní činnost

30.000,-

2012
Předpokládané celkové příjmy ze smluvních vztahů – projekty OPPI apod.
Předpokládaný hospodářský výsledek (daňový základ)

2013

3)

4)

100.000,125.000,-

Předpokládané celkové příjmy ze smluvních vztahů - účetní a mzdová agenda

105.600,-

Předpokládané celkové příjmy - administrativní činnost

20.000,-

Předpokládané celkové příjmy ze smluvních vztahů – projekty OPPI apod.

100.000,-

Předpokládaný hospodářský výsledek (daňový základ)

5)

Předpokládaný hospodářský výsledek (daňový základ) do 30.6.2013

125.000,6)

62.500,-

Celkem předpokládaný hospodářský výsledek za období 2011-2013
Celkem předpokládaný hospodářský výsledek za období 2011- 6/2013

280.000,6)

217.500,-

Resumé
Finanční účast žadatele na celkových výdajích projektu

151.040,-

Procentuální krytí (příjmy za období/náklady projektu žadatel) v %
Poznámky:

1)

144 %

Předpokládaný obrat do konce roku 2011, vychází financí z dosud realizovaných zakázek

2)

Předpokládaný obrat v roce 2012, vychází z výše plnění již podepsaných smluv, hodnota
se pravděpodobně zvýší díky novým smlouvám v roce 2012

3)

Předpokládaný obrat v roce 2012, vychází z předpokladu vypracování nejméně pěti
dotačních projektů

4)

Předpokládaný zisk v roce 2012, vychází z předpokladu rovnoměrného rozdělení výdajů
na projekt a obdobného procentuálního zastoupení ostatních režijních výdajů

5)

Předpokládaný zisk v roce 2013, vychází z předpokladu rovnoměrného rozdělení výdajů
na projekt a obdobného procentuálního zastoupení ostatních režijních výdajů.

5)

Předpokládaný zisk v roce 2013 do data ukončení realizace projektu (30.6.2013)
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3. Časová realizace projektu
Projekt bude realizován v časovém horizontu nejméně 2 let, od 1.5.2011 do 30.6.2013.

4. Závěr
Předkládaný projekt a jeho realizace je důležitým předpokladem pro úspěšný rozvoj
podnikatelských aktivit žadatelky. Projekt je žadatelka schopna spolufinancovat v uvedené výši.
V případě samofinancování projektu v celé předkládané výši a struktuře by projekt nebyl realizován,
což by se negativně odrazilo na rozvoji podnikání žadatelky. Realizace projektu výrazně urychlí
začátek podnikání žadatelky a ve svém výstupu bude mít pozitivní dopad na rozvoj podnikání a služeb
v daném regionu.

5. Seznam příloh
Příloha 1a

Smlouva o vedení účetnictví číslo 1/2011

Příloha 1b

Smlouva o vedení účetnictví číslo 2/2011

Příloha 1c

Smlouva o vedení účetnictví číslo 3/2011

Příloha 1d

Smlouva o vedení účetnictví číslo 4/2011

Příloha 2a

Výpis z RŽP

Příloha 2b

Rozhodnutí o registraci u správce daně

Příloha 3

Čestné prohlášení žadatelky o nepropojení na jiné subjekty

Příloha 4

Čestné prohlášení žadatelky o odpracované době zaměstnání

Příloha 5a

Čestné prohlášení žadatelky o finančním krytí spolufinancování projektu z vlastních
zdrojů

Příloha 5b

Výpis z účetní evidence – Fakturace a příjmové položky

6. Závěrečné prohlášení
Veškeré údaje a fakta jsou uvedeny podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z
dostupných dokumentů a podkladů a s vynaložením maximálního úsilí. Při zpracování tohoto
projektového záměru byla vynaložena veškerá přiměřená péče a údaje v ní obsažené jsou podle
našeho nejlepšího vědomí správné. Nejsou zde zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit
význam tohoto dokumentu.
Tímto prohlašuji, že jsem byla seznámena s Podmínkami poskytnutí předmětné dotace, platnými
v den podpisu Projektového záměru, a nejsou mi známy skutečnosti, které by byly v rozporu
s uvedenými podmínkami.
Za subjekt žadatele: Dagmar Nováková, IČ 877 739 70, Zelnice 65, Velké Pavlovice

Ve Velkých Pavlovicích dne 10.9.2011

……………………………………
Podpis žadatele
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Příloha 1d Smlouva o vedení účetnictví číslo 4/2011

