Informace o výsledcích realizace Projektu
investiční úvěr EXPANZE
Smlouva o úvěru č.

-

-

(dále jen „Smlouva“)

Název/jméno Klienta
IČO/RČ Klienta
Pojmy začínající velkým písmenem mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li uvedeno jinak.
Klient prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že za uzavřené účetní 1 období (Sledované období):
od

do

1. dosáhl v přímé souvislosti s realizací Projektu těchto hodnot projektových indikátorů:


přidaná hodnota



zvýšení počtu zaměstnanců Klienta



počet nově vytvořených pracovních míst – ženy



počet nových a modernizovaných přípojek sítí NGA 2

Kč
osob
míst
ks

2. dosáhl této hodnoty závazného ukazatele výsledků realizace (jen Smlouvy začínající „2017-“):


tržby / příjmy z prodeje zboží, výrobků a služeb3

Kč

Klient dále prohlašuje, že
plní /
neplní ustanovení článku „Podmínky Programu“ Smlouvy. Bližší
informace, pokud Klient některou z podmínek neplní4:

V(e)

dne

Podpis Klienta5
Jméno a příjmení osoby oprávněné
zastupovat Klienta

Podpis

Razítko Klienta, pokud je součástí
podpisu

Přílohy
1. Kopie pracovních smluv nově přijatých zaměstnanců6
2. Přiznání k dani z příjmů za období závazného ukazatele (jen Smlouvy začínající „2017-“)
Podnikatel vedoucí daňovou evidenci použije zdaňovací období.
Jen projekty zaměřené na zřízení či modernizaci přípojek k vysokorychlostnímu internetu v sítích nové generace (NGA).
3
Klient s účetnictvím uvede tržby za vlastní výkony a zboží, klient s daňovou evidencí příjmy z prodeje zboží, výrobků a služeb.
4
Při nedostatku místa zpracujte jako samostatnou přílohu.
5
Vyplňuje pouze Klient, který nemá s Bankou uzavřenu smlouvu o využívání aplikace E-podatelna.
6
Jen pokud Klient v souvislosti s Projektem dosáhl zvýšení počtu zaměstnanců nebo vytvořil nová pracovní místa pro ženy.
1
2
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Vysvětlivky k vyplnění projektových indikátorů
Přidaná hodnota
Vyplní pouze Klient vedoucí účetnictví. Vypočítá se jako (Tržby za prodej zboží - Náklady vynaložené na
prodané zboží) + (Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb + Změna stavu zásob vlastní činnosti + Aktivace)
- (Spotřeba materiálu a energie + Služby). Pokud je hodnota záporná, uvede se hodnota 0.
Zvýšení počtu zaměstnanců Klienta
Počet nově vytvořených pracovních míst na plný pracovní úvazek, částečný pracovní úvazek i míst sezónního
charakteru. Částečné úvazky a pracovní místa sezónního charakteru je nutné přepočítat na plné pracovní
úvazky. Pracovní místa musí být trvalá s ohledem na průmyslově-technologické znaky výroby, sezónní práce
musí být opakující se.
Pracovní místa musí být obsazena a představovat celkové zvýšení pracovních míst podniku. Pokud nedojde
ke zvýšení celkové zaměstnanosti v podniku, vykáže se hodnota 0.
Údaje o navýšení zaměstnanosti musí Klient doložit pracovními smlouvami.
Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy
Počet nově vytvořených a obsazených pracovních míst pro ženy, přepočtený na plné úvazky. Pracovní místa
musí být trvalá s ohledem na průmyslově-technologické znaky výroby, sezónní práce musí být opakující se.
Počet vytvořených pracovních míst musí představovat čisté přírůstky pracovních míst v organizaci oproti
průměru za posledních 12 měsíců, jinak se vykáže 0.
Údaje o navýšení zaměstnanosti musí Klient doložit pracovními smlouvami.
Počet nových a modernizovaných přípojek sítí NGA
NGA (Next Generation Access networks) = sítě vysokorychlostního připojení k internetu. Týká se pouze
Projektů zahrnujících opatření na zřízení nových nebo rekonstrukci stávajících přípojek vysokorychlostních sítí
(zvláštní podporovaná aktivita).

verze šablony 1.0 web

