Pokyny k podepisování smluv o poskytnutí dotace k projektu „Finanční podpora
na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“ – 4. výzva
Ústeckého kraje.
V příloze Vám zasíláme Smlouvu o poskytnutí dotace ve dvou výtiscích (Smlouva). K zajištění
bezproblémové administrace Vaší dotace, Vás žádáme o dodržení následujících pokynů
souvisejících s podpisem této smlouvy:
1) Proveďte pečlivou kontrolu Smlouvy, zejména Vašich osobních údajů, správnosti čísla
bankovního účtu uvedeného v žádosti a adresy místa realizace.
2) Smlouvu nerozešívejte, neupravujte, nedoplňujte, nepřepisujte.
3) Doplňte místo a datum podpisu smlouvy a smlouvu podepište. Smlouvu podepisuje žadatel
uvedený v žádosti popřípadě osoba zastupující na základě plné moci. POZOR, JEDEN
VÝTISK SMLOUVY MUSÍ MÍT PODPIS ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ!
4) Smlouvu (oba výtisky) zašlete zpět obratem nejpozději však do 20 pracovních dní od
doručení Smlouvy. Smlouvy, které nebudou v termínu doručeny, nelze dále administrovat.
5) Smlouvu (oba výtisky) odešlete na adresu poskytovatele dotace:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
7) Na obálku dále uveďte: NEOTVÍRAT - Výměna kotlů - Ústecký kraj 4. výzva - Smlouva
o poskytnutí dotace k žádosti č……….., a doplňte číslo Vaší žádosti.
Doplňující informace:
Po podpisu Vaší smlouvy oprávněnou osobou Ústeckého kraje Vám bude zaslán jeden
oboustranně podepsaný výtisk zpět.
Neodesílejte Závěrečné zprávy před tím, než Vám bude doručen Váš oboustranně podepsaný
výtisk Smlouvy. Jelikož jsou Vaše dotace financovány z podprogramu Nová zelená úsporám
– Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO) nelze použít Formulář závěrečné zprávy, který
je aktuálně vyvěšen na internetových stránkách kotlíkových dotací na webu Ústeckého kraje.
Formulář závěrečné zprávy NZÚ-AMO na našich webových stránkách od února 2021.
V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat:
Bc. Alena Franceová, tel. 475 657 354, franceova.a@kr-ustecky.cz
Ing. Tomáš Vaněk, tel: 475 657 511, vanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová, tel: 475 657 279, bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková, tel. 475 657 986, boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Tereza Farská, tel.: 475 657 580, farska.t@kr-ustecky.cz
Bc. Eva Feltlová, tel: 475 657 392, feltlova.e@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Řádová, tel.: 475 657 514, radova.k@kr-ustecky.cz
František Minárik, tel. 475 657 363, minarik.f@kr-ustecky.cz

