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Bankovní spojení žadatele
Pro dotaci na základě žádosti:
V případě bankovního účtu v zahraničí vyplňte:
Změna požadována pro všechny relevantní žádosti 
(Jednotná žádost, Zalesňování, Lesnická opatření, SOT s vínem, PUZČ, Národní dotace)
Změna požadována pouze pro opatření
Podpory vázané na produkci - VCS
Agroenvironmentální opatření  2007-2014 (AEO)
Agroenvironmentálně-klimatické operace 2014-2020 (AEKO)
Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření (NAEKO)
Ekologického zemědělství (EZ)
Navazující ekologického zemědělství (NEZ)
Lesnicko-environmentální opatření
Lesnicko-environmentální operace (2014-2020)
Natura 2000 v lesích
Zalesňování HRDP
Zalesňování 2007 – 2013
Zalesňování 2014 – 2020
PUZČ HRDP
PUZČ EAFRD
SOT s vínem
Změna požadována pouze pro Zemědělské národní dotace
Závazky žadatele
Prohlašuji, že:
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění;
jako fyzická osoba beru na vědomí, že osobní údaje uvedené v žádosti o dotaci mohou být dále zpracovávány orgány EU                    nebo České republiky. S těmito údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů. Kompletní znění politiky ochrany osobních údajů Státního zemědělského intervenčního fondu je zveřejněno na stránkách www.szif.cz.
Osoba podepisující žádost (u PO dle OR)
Razítko a podpis žadatele (u PO dle OR)
Ekologického zemědělství (EZ)
Lesnicko-environmentální opatření
Lesnicko-environmentální operace (2014-2020)
Natura 2000 v lesích
Zalesňování HRDP
Zalesňování 2007 – 2013
Zalesňování 2014 – 2020
PUZČ HRDP
PUZČ EAFRD
SOT s vínem
Závazky žadatele
Prohlašuji, že:
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění a mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na internetových stránkách www.szif.cz, a to dva roky od data prvního zveřejnění;
jako fyzická osoba beru na vědomí, že osobní údaje uvedené v žádosti o dotaci mohou být dále zpracovávány orgány EU nebo České republiky. S těmito údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů. Kompletní znění politiky ochrany osobních údajů Státního zemědělského intervenčního fondu je zveřejněno na stránkách www.szif.cz.
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