Žádost o podporu v programu Jihočeského kraje - My v tom Jihočechy nenecháme II
(poživatelé důchodu) - samostatně žijící osoba
Údaje o žadateli (poživateli) důchodu:
1.

Jméno a příjmení žadatele:

2.

Rodné číslo:

3.

Trvalý pobyt:

3a.

Kontaktní údaje (telefon, e-mail):

4.

Číslo účtu (v případě výplaty v hotovosti se uvede místo
čísla účtu slovo "hotovost"):
Prokázání nároku na dotaci:

5.

Žadatel pobírá příspěvek na bydlení
Pokud žadatel nepobírá příspěvek na bydlení podle ř. 5, prokazuje nárok na zařazení do programu
čistým měsíčním příjmem, který nesmí přesáhnout 16 000,- Kč:

6.

Starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí, invalidní důchod

7.

Příjmy ze závislé činnosti (pracovní poměr, DPP, DPČ)

8.

Příjmy z výdělečné činnosti (závislá činnost + OSVČ) +
příjmy z kapitálového majetku + příjmy z pronájmu (mohou
mít i zaměstnanci, kteří nejsou OSVČ – mají povinnost
vyplnit daňové přiznání s uvedením všech zdaňovaných
příjmů)

9.

Dávky z nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné,
mateřská)

10.

Rodičovský příspěvek

11.

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

12.

Ostatní příjmy (skutečně obdržené výživné, výsluhové
náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů
bezpečnostního sboru atd.)

13.

Součet všech příjmů

Přílohy:
Doložení ř. 5:

Potvrzení úřadu práce

Doložení ř. 6:

Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu

Doložení ř. 7:

Potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle
daňového přiznání za rok 2021

Doložení ř. 8:

Vyplnění formuláře z daňového přiznání za rok 2021

Doložení ř. 9: Potvrzení od zaměstnavatele za část, kterou vyplácí; potvrzení od OSSZ za část, kterou vyplácí
Doložení ř. 10: Potvrzení úřadu práce
Doložení ř. 11: Potvrzení úřadu práce
Doložení ř. 12: Doložení v rámci formuláře/uvedení do kolonky ostatní příjmy

Prohlášení:
Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou správné a úplné. Beru rovněž na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů v tomto
formuláři nebo v přílohách, které jsou k němu dokládány, může být považováno za protiprávní jednání. V případě, že bude zjištěno
jakékoliv protiprávní jednání v souvislosti s podáním žádosti o podporu (zejména uvedení nepravdivých údajů o výši důchodu),
bude Jihočeský kraj, resp. obec nebo město, vymáhat vyplacenou podporu zpět a postoupí příslušným institucím prověření, zda
nebyl spáchán přestupek nebo trestný čin.
Poučení ke GDPR:
Žadatel o podporu bere na vědomí, že v souvislosti s administrací požadované podpory bude Jihočeský kraj spravovat a jednotlivé
obce a města zpracovávat osobní údaje, které jsou nutné k vyloučení překompenzace jednotlivých žadatelů nad stanovenou částku
a které jsou nutné ke správnému vyúčtování celého programu. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové
stránce k danému programu.
Datum:

Podpis žadatele:

