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¾£¦£¨ÅÞÙYëYãmÝäÙãäéîïÚâeÙeáèàâÖåäéçÖëÞãYèàâåçäÙêàéâ
¾£¦£¨£¦ÅÞÙYëYãmÝäÙãäéîïÚâeÙeáèàâÖåäéçÖëÞãYèàâåçäÙêàéâ
¾£¦£¨£§ÈåäáêåçYØÚåÞëëäßÞãäëØÝåçäÙêàé¡åäèéêåÖéÚØÝãäáäÜÞmçÚèå£ÞãäëÖØmëåäéçÖëÞãYèéëm
¾£§£¦ÈÚèàêåÚãmåçäÙêØÚãé
¾£¨£¦¹Öá mäÙ×äçãdëïÙeáYëYãmÖÞãÛäçâÖbãmbÞããäèé
¾£¨£§ÏÖÝYßÚãmbÞããäèéÞâáÖÙØÝïÚâeÙeáØ
¾£¨£©ËîêmëYãmåäçÖÙÚãèàØÝèáêÚ×
ÄèÖ¾¾
¾¾£§£©Ä×ãäëÖáÚèãmÝäåäéÚãØÞYáêåäàÖáÖâÞéYØÝÖåäÙåäçÖèåäáÚbÚãèàØÝÛêãàØmáÚè
¾¾£§£©£¦Ä×ãäëÖáÚèãmÝäåäéÚãØÞYáêåäàÖáÖâÞéYØÝÖïÖëYÙeãmåçÚëÚãéÞëãmØÝäåÖéÚãm
¾¾£§£©£§ÃÚåçäÙêàéÞëãmÞãëÚèéÞØÚëáÚèmØÝ
ÄèÖ¾¾¾
¾¾¾£¦£¦¹ÞëÚçïÞāàÖØÚbÞããäèémãÚïÚâeÙeáèàdåäëÖÝî
¾¾¾£¦£§ÅäÙåäçÖïÖàáYÙYãmåäÙãÞàÖßÚßÞØÝçäïëäßÚ
¾¾¾£¦£¨ÅäÙåäçÖØÚèéäëãmÝäçêØÝê
¾¾¾£§£¦Ä×ãäëÖÖçäïëäßëÚèãÞØ¡ä×bÖãèàdëî×ÖëÚãmÖèáê×î
¾¾¾£§£¦£¦Ä×ãäëÖÖçäïëäßëÚèãÞØ
¾¾¾£§£¦£§Ä×bÖãèàdëî×ÖëÚãmÖèáê×î
¾¾¾£§£§ÄØÝçÖãÖÖçäïëäßàêáéêçãmÝäÙeÙÞØéëmëÚãàäëÖ
¾¾¾£¨£¦ËïÙeáYëYãmÖÞãÛäçâÖØÚ

ª¥ Æ¹¼ºÅÌÊË¸ÅÆÍ¼Å2ÇÉÆÇÆÊÂÐËÅÌË2»ÆË¸º¼ÍÉÄºÀÇÉÆ¾É¸ÄÌÉÆÑÍÆÁ¼Í¼ÅÂÆÍ¸
a)

¹äéÖØÞ áïÚ åäèàîéãäêé ÖÙÖéÚáÞ¡ àéÚç èåáwêßÚ ãmÚ êëÚÙÚãd åäÙâmãàî Ö åäÙâmãàî êëÚÙÚãd ê ßÚÙãäéáÞëØÝ
äåÖéÚãm¤åäÙäåÖéÚãm¤ïYâeçëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚá¡

b)

ä åäèàîéãêém ÙäéÖØÚ çäïÝäÙêßÚ ÈÏ¾» ãÖ ïYàáÖÙe WYÙäèéÞ ä ÙäéÖØÞ åçä èØÝëYáÚãm WYÙäèéÞ Ö WYÙäèéÞ ä åçäåáÖØÚãm
åçäëîåáÖØÚãmÙäéÖØÚ£ÃÖåäèàîéäëYãmÙäéÖØÚèÚãÚëïéÖÝêßmä×ÚØãdåÚÙåÞèîäèåçYëãmâmïÚãm¦¡



¦

ÏYàäãb£ª¥¥¤§¥¥©È×£¡èåçYëãmYÙ¡ëÚïãeãmåäïÙeß mØÝåÚÙåÞè£
ª

c)

àäãéÖàéãmââmèéÚâåçäÖÙÖéÚáÚ¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚåçäåÚÙàáYÙYãmëÚ àÚçdÙäàêâÚãéÖØÚßÚåmèáê ãÇÄÈÏ¾»åäÙáÚ
âmèéÖçÚÖáÞïÖØÚåçäßÚàéêãÚãm¢áÞëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚáêëÚÙÚãäßÞãÖà£ËåmåÖÙe¡ÚåçäßÚàéèëâçäï¢
èÖÝÚâïÖèÖÝêßÚÙäëmØÚçÚÜÞäã¡åmèáê méäâêÇÄÈÏ¾»¡ëÚàéÚçdâßÚèmÙáäÖÙÖéÚáÚêåçYëãÞØàdäèä×îÖâmèéäéçëÖádÝä
×îÙáÞ éeêÛîïÞØàdäèä×îãÚãm¢áÞëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚáêëÚÙÚãäßÞãÖà£¶ÙçÚèîåmèáê ãØÝÇÄÈÏ¾»ßèäê
êëÚÙÚãîëåmáäïÚb£¦àéeâéäÅçÖëÞÙáâ¡

d)

ÖÙÖéÚá ïÖ×ÚïåÚbêßÚ āãÖãØäëYãm çÚÖáÞïÖØÚ åçäßÚàéê ãÚßåçëÚ ï ëáÖèéãmØÝ ïÙçäß ãÚãm¢áÞ ëÚ èåÚØÞāØàØÝ åäÙâmãàYØÝ
ÅçÖëÞÙÚáêëÚÙÚãäßÞãÖà¡

e)

ÖÙÖéÚáßÚåäëÞãÚãïÖßÞèéÞéçÚÖáÞïÖØÞåçäßÚàéêÖÝçÖÙêïåèä×ÞáØÝëÙÖßÙä¦¡çÚèå£¨«âeèmØäÙåäÙåÞèê¹äÝäÙî
ÙáÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãÚàÅçÖëÞÙÚá°¸¡

f)

ÖÙÖéÚáßÚåäëÞãÚãåÚÙáäÞéWYÙäèéäåçäåáÖØÚãmãÖåmèáê ãdâÇÄÈÏ¾»ëéÚçâmãêèéÖãäëÚãdâ¹äÝäÙäê¡ãÚßåäïÙeßÞ
Ùä¦¡çÚèå£¨«âeèmØäÙåäÙåÞèê¹äÝäÙîÙáÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãÚàÅçÖëÞÙÚá°¶åçäÙáÚãmÙä¦©àÖáÚãÙYãmØÝ
ÙãßÞãÖà¸¡

g)

åçää×ßÚàéÞëãmåäèäêïÚãmãYçäàêãÖÙäéÖØÞèÞÈÏ¾»âÚàÙîàäáÞäÙçÚÜÞèéçÖØÚWYÙäèéÞäÙäéÖØÞëîYÙÖéäÙÖÙÖéÚáÚ¤åm¢
ßÚâØÚÙäéÖØÚßÖàdàäáÞÙäåáwêßmØmÙÖßÚÖåäÙàáÖÙîåäéÚ×ãdåçäåäèäêïÚãmåç×eãdÝäåáãeãmàéÚçdàäáÞïåäÙâmãÚà
åçäåäèàîéãêémÙäéÖØÚ¡ãÖßÚßÞØÝïYàáÖÙeâY×ébÞßÞ×îáÖåäÖÙäëÖãYÙäéÖØÚåäèàîéãêéÖ°¸¡

h)

ãÖÙäéÖØÞãÚãmåçYëãmãYçäà¡

i)

ëåmåÖÙe¡àÙî×êÙÚïßÞ éeãä¡ÚåäÙâmãàîèéÖãäëÚãdåçäïmèàYãmÙäéÖØÚ×îáîèåáãeãîßÚãïbYèéÞãÚ×äïÙYãáÞëeÖãÚ×ä
×îáîêâeáÚëîéëäÚãîÖÖÙÖéÚáéÖàïmèàÖáëÝäÙê¡àéÚçYãÚãmëèäêáÖÙêèØmáÞÖåäÙâmãàÖâÞäåÖéÚãm¡ÅçÖëÞÙÚábÞ¹äÝä¢
Ùî¡ãÚáïÚÙäéÖØÞåäèàîéãäêé£¹äéÖØÞãÚáïÚåäèàîéãäêéçäëãeëåmåÖÙe¡åäàêÙ×îáäïÚèéçÖãîÖÙÖéÚáÚ¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚ
bÞèßÚÝäëeÙäâmâéÚémäèä×äêâîèáãeåäÙYãäãÚåçÖëÙÞëdåçäÝáY ÚãmãÚ×äãÚåçÖëÙÞëÙàÖï£ËàéÚçdâàäáÞïéeØÝéä
ÙëäêåmåÖÙ×êÙÚÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚãÖëmØëîáäêbÚãïåäèàîéäëYãmÙäéÖØÚëçYâØÞédÝääåÖéÚãm×eÝÚâÙÖãd¢
ÝäÖãYèáÚÙêßmØmÝäçäàê°¸¡

j)

ëåmåÖÙeãÚÙäÙçÚãmåäÙâmãÚàÅçÖëÞÙÚáãÚ×äïßÞ éeãmãÚäåçYëãeãdÝäbÚçåYãmÙäéÖØÚ×êÙÚëîâYÝYãÖÙáêãYbYèéàÖ
ëèäêáÖÙêèåáÖéãäêåçYëãmåçÖëäê¡

k)

ë åmåÖÙe ãÚÙäÙçÚãm bÚèéãdÝä åçäÝáY Úãm¡ Ö éä ë ßÖàdàäáÞ ÛYïÞ çÚÖáÞïÖØÚ åçäßÚàéê¡ Ú ãÖ åçäßÚàé ãÚãm ÙáÚ ïYàäãÖ
b£¦¨¤§¥¥«È×£¡äïÚâãmâåáYãäëYãmÖèéÖëÚ×ãmâYÙêèéÖëÚ×ãmïYàäã¡ëÚïãeãmåäïÙeß mØÝåÚÙåÞè¡éÚ×ÖèéÖëÚ×ãm
åäëäáÚãmÖãÞäÝáY ÚãmèéÖë×î¡×êÙÚêàäãbÚãÖÖÙâÞãÞèéçÖØÚWYÙäèéÞäÙäéÖØÞ°¸¡

l)

ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚèäêÝáÖèmèÚïëÚÚßãeãmâÙÖßêëÚÙÚãØÝëWYÙäèéÞäÙäéÖØÞåäÙáÚïYàäãÖb£¦¥«¤¦®®®È×£¡
äèëä×äÙãdâåmèéêåêàÞãÛäçâÖØmâ¡ëÚïãeãmåäïÙeß mØÝåÚÙåÞèÖïYàäãÖb£¦¥¦¤§¥¥¥È×£¡ääØÝçÖãeäèä×ãmØÝÙÖß¡
ëÚïãeãmåäïÙeß mØÝåÚÙåÞè¡ÖéäëçäïèÖÝê¯
q åäïÖçÚÜÞèéçäëYãmWYÙäèéÞäÙäéÖØÞ¯ãYïÚëèê×ßÚàéê¡âmèéäçÚÖáÞïÖØÚåçäßÚàéêÃÊÉÈ¨¡ãYïÚëåçäßÚàéêëbÚéãe
êëÚÙÚãmäåÖéÚãm¡åäÙäåÖéÚãmÖïYâeçê¡
q åäèØÝëYáÚãmWYÙäèéÞäÙäéÖØÞïÅçäÜçÖâêçäïëäßÚëÚãàäëÖ¯ãYïÚëèê×ßÚàéê¡âmèéäçÚÖáÞïÖØÚåçäßÚàéêÃÊÉÈ¨¡
ãYïÚëåçäßÚàéêëbÚéãeêëÚÙÚãmäåÖéÚãm¡åäÙäåÖéÚãmÖïYâeçê¡èØÝëYáÚãYë ÚÙäéÖØÚ£

«¥ Y¸»¸Ë¼Ã¦ÇH2Á¼Äº¼»ÆË¸º¼
a)

WÖÙÖéÚáâêèmèåáwäëÖéÙÚāãÞØÞåmßÚâØÚÙäéÖØÚêëÚÙÚãäêëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚá°¸¡

b)

ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚãÚèâm×éëYÙãdÛäçâeëáÞàëÞÙÖØÞ°¸¡

c)

ãÖâÖßÚéÚàÖÙÖéÚáÚ¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚãÚ×îáäêåáÖéãeãäëåäèáÚÙãmØÝ¨áÚéÚØÝäÙÙÖéÖçÚÜÞèéçÖØÚWYÙäèéÞäÙäéÖØÞàäã¢
àêçïãmmïÚãmåäÙáÚïYàäãÖb£¦§¤§¥¥«È×£¡äåÖÙàêÖïåèä×ÚØÝßÚÝäÚ ÚãmÞãèäáëÚãbãmïYàäã¡ëÚïãeãmåäïÙeß mØÝ
åÚÙåÞè°¸¡

d)

ÖÙÖéÚáâêèmåÞåäÙåÞèê¹äÝäÙîåçäàYïÖéèëäßÞ×ÚïÙáêãäèé°¸¡

e)

ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚäÙåäëmÙYåäØÚáäêÙä×êÖÙâÞãÞèéçÖØÚÙäéÖØÚïÖéä¡Úë ÚØÝãîßmâêëÚÙÚãdÙÖßÚëbÞåäèàî¢
éäëÖéÚáÞÙäéÖØÚßèäêåçäàÖïÖéÚáãeåáãdÖåçÖëÙÞëd¡

f)

ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚßÚåäëÞãÚãäÙäàÖâÞàêïÖçÚÜÞèéçäëYãmWYÙäèéÞäÙäéÖØÞãÖÇÄÈÏ¾»åäèàîéäëÖéåäÖÙäëÖãd
ÞãÛäçâÖØÚ¡ÙäàáÖÙäëÖéèëäßÞbÞããäèéÖåäèàîéäëÖéÈÏ¾»¡çÚèå£ÂÞãÞèéÚçèéëêïÚâeÙeáèéëmãÚ×äéÚémâêèê×ßÚàéêåäëeÚãd¢
âêÂÞãÞèéÚçèéëÚâïÚâeÙeáèéëmëÚ àÚçäêèäêbÞããäèéÖÙäàêâÚãéÖØÞëïéÖÝêßmØmèÚàåçäßÚàéê¡ÖéäåäØÚáäêèéÖãäëÚãäê
Ùä×êéçëYãmïYëÖïàê°¸¡

g)

åmßÚâØÚÙäéÖØÚèÚïÖëÖïêßÚ¡ÚÙäÙçmbÚáåçäßÚàéêêëÚÙÚãëWYÙäèéÞäÙäéÖØÞÖèåáãmëÚ àÚçdÙÖá mèåÚØÞāØàdåäÙâmã¢
àîåäØÚáäêèéÖãäëÚãäêÙä×êéçëYãmïYëÖïàê°¸¡

«

h)

åmßÚâØÚÙäéÖØÚèÚïÖëÖïêßÚ¡ÚåäØÚáäêÙä×êéçëYãmïYëÖïàê×êÙÚèâÖßÚéàÚâāãÖãØäëÖãâïÙäéÖØÚãÖàáYÙÖé
ä×ÚïÚéãeÖèãYáÚÞéäêäÙ×äçãäêådbm¡

i)

åmßÚâØÚÙäéÖØÚßÚåäëÞãÚãêØÝäëYëÖéëÚ àÚçdÙäàáÖÙîéàÖßmØmèÚåäèàîéãêédÙäéÖØÚ¡ÖéäåäÙä×êãÚßâdãe¦¥áÚéäÙ
åÚÙáäÚãmWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãm°¹ßÞãÖà¶¡

j)

åmßÚâØÚÙäéÖØÚßÚåäëÞãÚãÙäÙçäëÖéêèéÖãäëÚãméàÖßmØmèÚåäÖÙÖëàãÖåê×áÞØÞéêëèäêáÖÙêèåmáäÝäêb£Ë¾£ãÖmïÚãm
ÀäâÞèÚ ºÈ b£ ¦®¬©¤§¥¥«  ïÚ ÙãÚ ¦ª£ åçäèÞãØÚ §¥¥«¡  àéÚçâ èÚ èéÖãäëm åäÙçä×ãY åçÖëÞÙáÖ åçä åäêÞém ãÖmïÚãm
ÇÖÙîºÈb£¦«®¤§¥¥ªäåäÙåäÚåçäçäïëäßëÚãàäëÖïºëçäåèàdÝäïÚâeÙeáèàdÝäÛäãÙêåçäçäïëäßëÚãàäëÖº¶»Ç¹£
ÅäÖÙÖëàîãÖåê×áÞØÞéêßèäêçäëãeàÙÞèåäïÞØÞãÖÞãéÚçãÚéäëØÝèéçYãàYØÝÂÏÚÖÈÏ¾»£¹YáÚßÚåmßÚâØÚÙäéÖØÚåäëÞãÚã
ëîàÖïäëÖéâäãÞéäçäëÖØmÞãÙÞàYéäçîëèäêáÖÙêèÚèåÚØÞāØàâÞåäÙâmãàÖâÞÅçÖëÞÙÚá°¹ßÞãÖà¶¡

k)

ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚ ÙäéÖØÚ ßÚ åäëÞãÚã ÙäÙçäëÖé åçÖëÞÙáÖ ëäáãd èäêéeÚ¡ ïÚßâdãÖ åäàêÙ ßÙÚ ä ÙäÙçäëYãm åÚÙåÞè
åÞ ïÖÙYëYãm ëÚÚßãØÝ ïÖàYïÚà¡ çÚÜêádçãäèé ëÚÚßãd åäâäØÞ¡ äØÝçÖãê ÞëäéãmÝä åçäèéÚÙm¡ åäÙåäçê çäëãäèéÞ Úã
Öâê¡ïYàÖïãÖ×mïÚãmëèáÚÙàåçäßÚàéêïÖåÚÝãÖãeãmïàdØÚãî¡ÖåäÙ£

¬¥ Y»ÆÊËÆ»ÆË¸ºÀ
a)

WYÙäèéäÙäéÖØÞèÚåäÙYëYèÖâäèéÖéãeïÖàÖÙdäåÖéÚãm¡çÚèå£åäÙäåÖéÚãm¡çÚèå£ïÖàÖÙïYâeçéïã£ÙáÚãÚßãÞ m
çäëãeÖÙâÞãÞèéçÖéÞëãmÝäbáÚãeãmäåÖéÚãm°¹ßÞãÖà¸¡

b)

ëÙÖãdâàäáÚåmßâêYÙäèémáïÚåäÙÖéãÖßÚÙÚãåÚÙâeéÙäéÖØÚïÖàÖÙdäåÖéÚãm¡çÚèå£åäÙäåÖéÚãm¡çÚèå£ïÖàÖÙ
ïYâeçéïã£ÙáÚãÚßãÞ mçäëãeÖÙâÞãÞèéçÖéÞëãmÝäbáÚãeãmäåÖéÚãmåäêïÚßÚÙÞãäêWYÙäèéäÙäéÖØÞ°¸¡

c)

éÚçâmãî åçä åmßÚâ WYÙäèém ä ÙäéÖØÞ åçä ßÚÙãäéáÞëY äåÖéÚãm¤åäÙäåÖéÚãm¤ïYâeçî ßèäê ëîÝáÖ äëYãî âÞãÞèéçÚâ
ïÚâeÙeáèéëm $Ç âÞãÞâYáãe © éÙãî åÚÙÚâ¡ Ö éä Ûäçâäê éÞèàäëd ÞãÛäçâÖØÚ ïëÚÚßãeãd ãÖ ÞãéÚçãÚéäëØÝ èéçYãàYØÝ
ÂÏÚÖÈÏ¾»¡ëéÞèàêãÚ×äëßÞãØÝâdÙÞmØÝ¡

d)

èäêbYèém WYÙäèéÞ ä ÙäéÖØÞ¡ ãÚãm¢áÞ ëÚ èåÚØÞāØàØÝ åäÙâmãàYØÝ ÅçÖëÞÙÚá êëÚÙÚãä ßÞãÖà¡ ßÚ åçäßÚàé ïYëÖïãY äèãäëÖ
åçäßÚàéê åçä åmèáê ãd äåÖéÚãm¤åäÙäåÖéÚãm¤ïYâeç ßÚ êëÚÙÚãÖ ë åmáäïÚ à éeâéä ÅçÖëÞÙáâ Ö åäëÞããd¡
åmå£ãÚåäëÞããdåmáäÝîëÞïèåÚØÞāØàdåäÙâmãàîÅçÖëÞÙÚá¡

e)

åmáäÝîåÚÙàáYÙÖãdÖÙÖéÚáÚââêèm×éëäçÞÜÞãYáÚ¡ëÚÙãeäëeÚãdàäåÞÞäçÞÜÞãYáêãÚ×äåçäèédàäåÞÞ£ÊÙäàêâÚãé¡
ê àéÚçØÝ ßÚ ëÚ èåÚØÞāØàØÝ åäÙâmãàYØÝ ÅçÖëÞÙÚá êëÚÙÚãä Ċâäãä ëçYéÞé ÖÙÖéÚáÞý¡ èÞ ÇÄ ÈÏ¾» åämÙm ï äçÞÜÞãYáê
ãÚ×äÚÙãeäëeÚãdàäåÞÚëáÖèéãmàäåÞÚÙäèáäàîÖÙÖéÚáÚÖåëäÙãmÙäàêâÚãéîëçYémÖÙÖéÚáÞïåeé¡

f)

WYÙäèé ä ÙäéÖØÞ åÚÙàáYÙY Ö åäÙÚåÞèêßÚ ÖÙÖéÚá åÚÙ åçÖØäëãmàÚâ ÇÄ ÈÏ¾» äèä×ãe ë åmåÖÙe åçYëãÞØàØÝ äèä×
åÖàåçäèéÚÙãÞØéëmâßÚßÞØÝèéÖéêéYçãmÝääçÜYãêëèäêáÖÙêèÚèéÖãäëÚãâïåèä×ÚâåçäåçYëäåáÖéãdßÚÙãYãmÖåäÙÚ¢
åÞèäëYãmïÖåmèáê ãäêåçYëãÞØàäêäèä×êãÚ×äåçäèéÚÙãÞØéëmâïâäØãeãdÝäïYèéêåØÚ¤ïYèéêåØ£ÅäàêÙãÚ×îáÖWYÙäèé
äÙäéÖØÞåäÙÚåèYãÖåÚÙåçÖØäëãmàÚâÇÄÈÏ¾»äèä×ãe¡âêèm×éåäÙåÞèÚÙãeäëeÚã¡

g)

bÚèéãd åçäÝáY Úãm âêèm ×é åäÙÚåèYãä åäêïÚ ÖÙÖéÚáÚâ äèä×ãe ë åmåÖÙe åçYëãÞØàØÝ äèä× åÖà åçäèéÚÙãÞØéëmâ
åmèáê ãØÝ báÚã ßÚßÞØÝ èéÖéêéYçãmÝä äçÜYãê ë èäêáÖÙê èÚ èéÖãäëÚãâ ïåèä×Úâ åçä åçYëäåáÖéãd ßÚÙãYãm Ö åäÙÚ¢
åÞèäëYãm ïÖ åmèáê ãäê åçYëãÞØàäê äèä×ê¡ éß£ ãÚãm âäãd ãÚØÝÖé bÚèéãd åçäÝáY Úãm åäÙÚåèÖé åäëeÚãäê äèä×äê¡
ÖáÚßÚâäãd¡Ö×îåäëeÚãYäèä×ÖåÞãÚèáÖàïÖçÚÜÞèéçäëYãmbÚèéãdåçäÝáY ÚãmåäÙÚåèÖãdäåçYëãeãäêäèä×äêèÚÙãe
äëeÚãâåäÙåÞèÚâ¡

h)

åÚÙçÚÜÞèéçÖØmWYÙäèéÞäÙäéÖØÞßÚåçäëÚÙÚãÖåÚÙ×eãYÖÙâÞãÞèéçÖéÞëãmàäãéçäáÖåáãäèéÙäàêâÚãéÖØÚ£ÃÚåáãY
WYÙäèéäÙäéÖØÞãÚ×êÙÚïÖçÚÜÞèéçäëYãÖÖÖÙÖéÚá×êÙÚäédéäèàêéÚbãäèéÞÖßÚßmØÝÙëäÙÚØÝÞãÛäçâäëYã¡

i)

ãYèáÚÙãe ÇÄ ÈÏ¾» åçäëÚÙÚ åáãäê ÖÙâÞãÞèéçÖéÞëãm àäãéçäáê WYÙäèéÞ ä ÙäéÖØÞ¡ àéÚçY ×îáÖ ïÖçÚÜÞèéçäëYãÖ£ Ë åmåÖÙe
ïßÞ éeãmãÚÙäèéÖéàëîïëÚÙä©®àÖáÚãÙYãmØÝÙãäÙïÖçÚÜÞèéçäëYãmWYÙäèéÞäÙäéÖØÞÖÙÖéÚáÚàéäâê¡Ö×îåçäëÚÙá
äÙèéçÖãeãmêëÚÙÚãØÝàäãàçdéãmØÝïYëÖÙ£ÃÚÙäßÙÚ¢áÞàäÙèéçÖãeãmïYëÖÙWYÙäèéÞäÙäéÖØÞÙä§¦àÖáÚãÙYãmØÝÙã
äÙÚÙãÚãYèáÚÙêßmØmÝäåäÙãÞäÙÚèáYãmëïëîÖÙÖéÚáÞ¡åäëÖêßÚèÚWYÙäèéäÙäéÖØÞêåáîãêémâédéäáÝéîÖêéäâÖéÞØàî
ïÖØÝî×ãäêÖïéäÝäéäÙëäÙêéÖàd×êÙÚêàäãbÚãÖÖÙâÞãÞèéçÖØÚWYÙäèéÞäÙäéÖØÞ£ÁÝéÖåçäëïëêÈÏ¾»àäÙèéçÖãeãm
ïYëÖÙ åäbmãY ×eÚé ÙãÚâ¡ àéÚç ãYèáÚÙêßÚ åä ÙãÞ ïÖçÚÜÞèéçäëYãm WYÙäèéÞ ä ÙäéÖØÞ¡ áÝéÖ åçä äÙèéçÖãeãm ïYëÖÙ
ë WYÙäèéÞ ä ÙäéÖØÞ åäbmãY ×eÚé ÙãÚâ ãYèáÚÙêßmØmâ åä ÙãÞ äÙÚèáYãm ëïëî ÖÙÖéÚáÞ à ßÚßÞØÝ äÙèéçÖãeãm£ Ë åmåÖÙe¡
Ú ×î âeá åäèáÚÙãm ÙÚã áÝéî åÞåÖÙãäêé ãÖ ÙÚã åçÖØäëãmÝä àáÞÙê ãÚ×ä ëäáãÖ¡ áÝéÖ èÚ åçäÙáäêm Ö ×êÙÚ àäãbÞé
ÖãÚß×áÞ mãYèáÚÙêßmØmåçÖØäëãmÙÚã¡

j)

äåçÖëîïYëÖÙWYÙäèéÞäÙäéÖØÞâêèm×éåmèáê ãdâêÇÄÈÏ¾»ÙäçêbÚãîëÚèéÖãäëÚãdáÝée°¸¡

k)

ÙäÙÖéÚbãdåçÖëîåäÖÙäëÖãdâmçîÙäéÖØÚÖãÞÙäÙÖéÚbãdãÖë ÚãmÙäéÖØÚïÚèéçÖãîÖÙÖéÚáÚãÚßèäêâäãdÖåmåêèéãd°¸¡

l)

ÙäÙÖéÚbãd åÚÙàáYÙYãm åäëÞããØÝ Þ ãÚåäëÞããØÝ åmáäÝ ÖãÞ äåçÖëÖ ä×èÖÝê åÚÙáäÚãØÝ åäëÞããØÝ Þ ãÚåäëÞããØÝ
åmáäÝãÚãmâäãYÖåmåêèéãYèëßÞâàäêïØÚáÖïÚßâØÝÛäçâYáãmØÝØÝî×°¸¡

¬

m)

ÙäÙÖéÚbãY äåçÖëÖ ÙÖß åäëÞããØÝ åmáäÝ¡ ÛäçâêáYÚ WYÙäèéÞ ãÚ×ä åçäßÚàéê¡ àéÚçd âÖßm ëáÞë ãÖ ×äÙäëd ÝäÙãäØÚãm
ãÚ×äãÖë ÞÙäéÖØÚ¡ãÚãmâäãYÖåmåêèéãYèëßÞâàäêïØÚáÖïÚßâØÝÛäçâYáãmØÝØÝî×°¸¡
WYÙäèéÞäÙäéÖØÞ¡àéÚçd×îáîïÝáÚÙÞèàÖåÞßÖéÚáãäèéÞÝäÙãäØÚãîàáÖÙãe¡ßèäêäÝäÙãäØÚãî×äÙîßÚăáÞéÖàêëÚÙÚãäëÚèåÚ¢
ØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚáåäÙáÚåÚÙÚâèéÖãäëÚãØÝ×äÙäëÖØmØÝàçÞédçÞmÅçäÜçÖâêçäïëäßÚëÚãàäëÖÖèÚÖïÚãî
åäÙáÚåäbéêïmèàÖãØÝ×äÙèÚèéêåãeëåmåÖÙeçäëãäèéÞ×äÙçäïÝäÙêßÚbÖèäëdÝáÚÙÞèàä¡éïã£ÙmëÚåäÙÖãdVYÙäèéÞ
ä ÙäéÖØÞ âÖßm åÚÙãäèé£ ÅäÙáÚ ÙÞèåäãÞ×ÞáãmØÝ āãÖãbãmØÝ ïÙçäß åçä ÙÖãd äåÖéÚãm¤åäÙäåÖéÚãm¤ïYâeç ßèäê WYÙäèéÞ
ä ÙäéÖØÞ ÙäåäçêbÚãî¤ãÚÙäåäçêbÚãî èØÝëYáÚãî¤ãÚèØÝëYáÚãî à āãÖãØäëYãm£ Ê WYÙäèém ä ÙäéÖØÞ¡ àéÚçd ãÚåçäØÝYïÚßm
×äÙäëÖØmâ åçäØÚèÚâ¡ èÚ åäÖÙm åçä āãÖãØäëYãm êçbêßÚ åäÙáÚ ÙãÚ Ö bÖèê çÚÜÞèéçÖØÚ WYÙäèéÞ ä ÙäéÖØÞ ãÖ ÇÄ ÈÏ¾» ă
ăéïã£ÙmëÚïÖçÚÜÞèéçäëÖãdWYÙäèéÞäÙäéÖØÞâÖßmåÚÙãäèéåÚÙäèéÖéãmâÞïÖçÚÜÞèéçäëÖãâÞWYÙäèéâÞäÙäéÖØÞãÚãm¢áÞ
ëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚáêëÚÙÚãäßÞãÖà¡

n)

ë åmåÖÙe¡ Ú ÈÏ¾» ÙäßÙÚ àäãéçäáäê à ïYëeçê¡ Ú åäÙâmãàî åçä åäèàîéãêém ÙäéÖØÚ ãÚßèäê èåáãeãî¡ èÙeám éä åmèÚâãe
ÖÙÖéÚáÞèåäáêèÙëäÙîêàäãbÚãmÖÙâÞãÞèéçÖØÚWYÙäèéÞ¡

o)

ë åmåÖÙe¡ Ú åçäßÚàé ãÚãm èØÝëYáÚã àÚ èåäáêāãÖãØäëYãm ë çYâØÞ ÅçäÜçÖâê çäïëäßÚ ëÚãàäëÖ¡ èÙeám éêéä èàêéÚbãäèé
ÇÄÈÏ¾»åmèÚâãeÖÙÖéÚáÞ£

¥ »Æ¿Æ»¸ÆÇÆÊÂÐËÅÌË2»ÆË¸º¼ÍÉÄºÀÇÉÆ¾É¸ÄÌÉÆÑÍÆÁ¼Í¼ÅÂÆÍ¸
a)

ËåmåÖÙe¡ÚßÚåçäßÚàéèØÝëYáÚãàÚèåäáêāãÖãØäëYãmëçYâØÞÅçäÜçÖâêçäïëäßÚëÚãàäëÖ¡ßÚÖÙÖéÚáåmèÚâãeëîïëYã
àåäÙåÞèê¹äÝäÙîÖßÚåäëÞãÚãèÚÙäèéÖëÞéàåäÙåÞèê¹äÝäÙîëÚáÝéeèéÖãäëÚãdëïëäêëäÙëäÙãeãØÝåmåÖÙÚØÝ
ßÚâäãdãÖïYàáÖÙeYÙäèéÞÖÙÖéÚáÚêèàêéÚbãeãdÙäÙÖéÖèéÖãäëÚãdÝäëïëäêéÚçâmãåäèêãäêéÖä¦ªÙã°¸¡

b)

åÞåäÙåÞèê¹äÝäÙîÖÙÖéÚáåÚÙàáYÙYåäëÞããdåmáäÝîèéÖãäëÚãdëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚá°¸¡

c)

¹äÝäÙê åäÙÚåÞèêßÚ ÖÙÖéÚá äèä×ãe åÚÙ åçÖØäëãmàÚâ  ÇÄ ÈÏ¾» ë åmåÖÙe åçYëãÞØàØÝ äèä× åÖà åçäèéÚÙãÞØéëmâ
ßÚßÞØÝèéÖéêéYçãmÝääçÜYãêëèäêáÖÙêèÚèéÖãäëÚãâïåèä×ÚâåçYëäåáÖéãdÝäßÚÙãYãmÖåäÙÚåÞèäëYãmïÖåmèáê ãäê
åçYëãÞØàäêäèä×êãÚ×äåçäèéÚÙãÞØéëmâïâäØãeãdÝäïYèéêåØÚ¤ïYèéêåØ¡

d)

¹äÝäÙÖèÚëîÝäéäëêßÚâÞãÞâYáãeëÚÙëäêèéÚßãäåÞèÚØÝ¡àÖÙdëîÝäéäëÚãm¹äÝäÙîâYÝäÙãäéêäçÞÜÞãYáê£¹äÝäÙê
ä×ÙçmëßÚÙãäâëîÝäéäëÚãmåmßÚâØÚÙäéÖØÚÖßÚÙãäëîÝäéäëÚãmåmèáê ãdÇÄÈÏ¾»£ÈéÚßãåäèéêååáÖémåÞêïÖëmçYãm
åmåÖÙãdÝä¹äÙÖéàêà¹äÝäÙeëÞïãmÚ¡

e)

åmåÖÙãd¡ ä×eâÖ èéçÖãÖâÞ ¹äÝäÙî èØÝëYáÚãd ïâeãî ä×èÖÝê ¹äÝäÙî èÚ êåçÖëêßm ¹äÙÖéàÚâ à ¹äÝäÙe¡ åmå£ Ëî¢
çäïêâeãmâäÖÙâÞãÞèéçÖØÞ½áY ÚãmâäïâeãYØÝãÚ×äåÚÙáäÚãmâåáãdWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãmãÖÇÄÈÏ¾»êïâeã¡
àéÚçdèÚãÚâêèmäïãÖâäëÖé½áY Úãmâ£

®¥ ÑÇUÊÆ¹ÀÃ)ÍV»¸Á¼
a)

¹äéÖØÞëçYâØÞÅçäÜçÖâêçäïëäßÚëÚãàäëÖáïÚïmèàÖéåäêïÚãÖïåèä×ÞádëÙÖßÚêëÚÙÚãdëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝ
ÅçÖëÞÙÚáÙáÚbmèÚáãmàêïåèä×ÞáØÝëÙÖß°¹ßÞãÖà¸¡

b)

ïåèä×ÞádëÙÖßÚßÚâäãdçÚÖáÞïäëÖéâÖíÞâYáãeåäÙä×ê¦éÞâeèmØäÙÙÖéÖåäÙåÞèê¹äÝäÙî£ÉÖéäáÝéÖèÚåçäÙáê¢
êßÚãÖâÖíÞâYáãe¨«âeèmØäÙÙÖéÖåäÙåÞèê¹äÝäÙî¡ÖéäëåmåÖÙeāãÖãØäëYãmÛäçâäêáÚÖèÞãÜêÖÙYáÚëåmåÖÙe¡
àÙÚßÚéäêâäãeãäëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚá°¸¡

c)

åäàêÙßÚëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚáèéÖãäëÚãääâÚïÚãmbYèéàîïåèä×ÞáØÝëÙÖßáÞâÞé¡ëÙÖßÚåÚèÖÝêßmØm
éäéääâÚïÚãmãÚáïÚïÖÝçãäêéÙäïåèä×ÞáØÝëÙÖßÙÚàáÖçäëÖãØÝëWYÙäèéÞäÙäéÖØÞbÞWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãm¡éß£ãÚáïÚ
ïãÞØÝëîåäbméYëÖéÙäéÖØÚ°¹ßÞãÖà¸¡

d)

ïåèä×ÞádëÙÖßÚßèäêçÚÖáÞïäëYãî¤ëîãÖáäÚãîãYèáÚÙêßmØmÛäçâäê¡ãÚãm¢áÞêëÚÙÚãäëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚáßÞãÖà¯
1.

×ÚïÝäéäëäèéãm åáÖé×äê ă åmßÚâØÚ ÙäéÖØÚ ßÚ åäëÞãÚã çÚÖáÞïäëÖé āãÖãbãm äåÚçÖØÚ èäêëÞèÚßmØm è āãÖãØäëYãmâ
ïåèä×ÞáØÝëÙÖßåçäßÚàéêåçäèéÚÙãÞØéëmâëáÖèéãmÝä×ÖãàäëãmÝäbéê

2.

ÝäéäëäèéãmåáÖé×äêăâÖíÞâYáãmë Úïåèä×ÞáØÝëÙÖßçÚÖáÞïäëÖãØÝëÝäéäëäèéÞëçYâØÞßÚÙãäÝäåçäßÚàéê
âÚbÞãÞé¦¥¥¥¥¥Àb

3.
e)



ëeØãâåáãeãmâïÚèéçÖãîÖÙÖéÚáÚ¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚ¡

ë Úïåèä×ÞáØÝëÙÖßßÚëîåäbéÚãÖãÖïYàáÖÙe¯
1.

ÙäÙÖëÖéÚáèàdÛÖàéêçîãÚ×äßÞãdÝäbÚéãmÝäÙäàáÖÙêëîèéÖëÚãdÝäÙäÙÖëÖéÚáÚâ

2.

èÖï×îãÖïYàáÖÙeàÖáàêáÖØÚ

f)

3.

èÖï×îÙáÚàÖéÖáäÜêèéÖëÚ×ãmØÝåçÖØmÖâÖéÚçÞYáê§

4.

ëãÞéãmØÝbÚéãmØÝÙäàáÖÙÖÙÖéÚáÚ¡åäàêÙßèäêêëÚÙÚãîëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚá

5.

èÖïÚ×ÙáÚàÖéÖáäÜêèéÖãäëÚãdÝäåçäåäèàîéãêémãYßâêëêàäëØÝåçäèéäç

6.

bYèéàîèéÖãäëÚãdëÚïãÖáÚØàdâåäèêÙàêëåmåÖÙeãYàêåêãÚâäëÞéäèémãÚ×äåäïÚâà¡

ïåèä×Þád ëÙÖßÚ ßèäê çÚÖáÞïäëYãî ï ÝáÚÙÞèàÖ bÖèê ãYèáÚÙäëãe¡ åäàêÙ ãÚãm ëÚ èåÚØÞāØàØÝ åäÙâmãàYØÝ ÅçÖëÞÙÚá
êëÚÙÚãäßÞãÖà¯
1.

äÙ¦£¦£§¥¥¬ÙäÙÖéÖåÚÙáäÚãmWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãmăëÙÖßÚãêéãdàåmåçÖëeåçäßÚàéêåäÙãÞàÖéÚáèàïYâeç¡
âÖçàÚéÞãÜäëYèéêÙÞÚÖåäÙ£

g)

2.

äÙ¦£¦£§¥¥¬ÙäÙÖéÖåÚÙáäÚãmWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãmăëÙÖßÚèåäßÚãdèãYàêåÚâãÚâäëÞéäèéÞ

3.

äÙïÖçÚÜÞèéçäëYãmWYÙäèéÞäÙäéÖØÞÙäÙÖéÖåÚÙáäÚãmWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãmăäèéÖéãmëÙÖßÚ¡

ëÙÖßÚèäêëÞèÚßmØmèåmåçÖëäêåçäßÚàéêåÚÙèéÖëêßm¯
1.

åçäßÚàéäëäê ÙäàêâÚãéÖØÞ¡ éß£ ïÚßâdãÖ ïåçÖØäëYãm åçäßÚàéê ÙáÚ ïYëÖïãd äèãäëî¡ åäÙãÞàÖéÚáèà ïYâeç¡
èéêÙÞÚåçäëÚÙÞéÚáãäèéÞ¡âÖçàÚéÞãÜäëäêèéêÙÞÞ¡ïÖÙYëÖØmmïÚãm

2.

éÚØÝãÞØàäê ÙäàêâÚãéÖØÞ¡ éß£ ïÚßâdãÖ ÙäàêâÚãéÖØÚ àÚ èéÖëÚ×ãmâê mïÚãm¡ äÙ×äçãd åäèêÙàî ëÚ ëïéÖÝê
àÞëäéãmâêåçäèéÚÙm¡åäáäàäëçäïåäbÚé¡

h)

ïåèä×ÞáâëÙÖßÚâãÚãm¯
1.

åämïÚãmåäêÞédÝäâäëÞédÝäâÖßÚéàê

2.

ãYàêåïÚâeÙeáèàØÝëçä×ãmØÝåçYë

3.

ëåmåÖÙeïÚâeÙeáèàØÝÞãëÚèéÞØãYàêåïëmÖé¡ßÚÙãäáÚéØÝçäèéáÞãÖßÚßÞØÝëîèÖïäëYãm

4.

ÙÖwïåÞÙÖãdÝäÙãäéî¡ãÚãm¢áÞëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚáêëÚÙÚãäßÞãÖà

5.

åçäèédãÖÝçÖïÚãmÞãëÚèéÞØÚ¡éïã£ëâeãÖÞãëÚèéÞØÚ¡àéÚçYãÚåÚÙèéÖëêßÚïÝäÙãäØÚãm£

¯¥ Í*ºÅ)ÇÃÅ*Å2Ñ¼ÊËÉ¸ÅÐY¸»¸Ë¼Ã¼¦ÇH2Á¼Äº¼»ÆË¸º¼
a)

»äçâîëeØãdÝäåáãeãmãÚãm¢áÞëÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãàYØÝÅçÖëÞÙÚáèéÖãäëÚãäßÞãÖà¯
q åäèàîéãêémëî×ÖëÚãm
q åäèàîéãêémèêçäëÞã
q èéÖëÚ×ãmåçYØÚÖÙä×çäëäáãYãÚåáÖØÚãYbÞããäèé£

b)

ÂÖíÞâYáãm ë Ú ëeØãdÝä åáãeãm äÙåäëmÙY bYèéØÚ ïåèä×ÞáØÝ ëÙÖß¡ éß£ bYèéØÚ¡ ïÚ àéÚçd ßÚ èéÖãäëÚãÖ ÙäéÖØÚ¡
äÙàéÚçd×îáÖäÙÚbéÚãÖÙäéÖØÚ£

°¥ Ã¼¸ÊÀÅ¾
a)

¿ÚÙãYèÚäāãÖãbãmáÚÖèÞãÜãäëØÝèéçäß¡èéÖëÚ×Öëî×ÖëÚãm¡ëbÚéãeåäbméÖbäëdÝäèäÛéìÖçê¡

b)

ïåèä×ÞáâëÙÖßÚâßèäêêÝçÖïÚãdáÚÖèÞãÜäëdèåáYéàîëbÚéãeÖàäãéÖØÚäÙÙÖéÖçÚÜÞèéçäëYãmWYÙäèéÞäÙäéÖØÞÙäÙÖéÖ
åÚÙáäÚãmWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãm¡ÖéäâÖí£åäÙä×ê¨«âeèmØäÙÙÖéÖåäÙåÞèê¹äÝäÙî¡

c)

âÚïÞ ïåèä×Þád ëÙÖßÚ ãÚáïÚ ïÖÝçãäêé ãYàáÖÙî èåäßÚãd è áÚÖèÞãÜäëäê èâáäêëäê ßÖàä ãÖå£ ïÞèà åçäãÖßmâÖéÚáÚ¡
ãYàáÖÙî ãÖ çÚāãÖãØäëYãm çäà¡ çÚÞßãm Ö åäßÞèéãd ãYàáÖÙî Ö bYèéàî áÚÖèÞãÜäëØÝ èåáYéÚà¡ àéÚçd ÖÙÖéÚá ãÚêÝçÖÙÞá
ÙäÙÖéÖåÚÙáäÚãmWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãm¡

d)

áÚÖèÞãÜäëYèâáäêëÖèåçäãÖßmâÖéÚáÚââêèmä×èÖÝäëÖéÙäáäàêäåäëÞããäèéÞåÚëäÙêëáÖèéãÞØéëmåÚÙâeéêáÚÖèÞãÜê
ãÖÖÙÖéÚáÚ¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚ£

¨§¥ ÇÉÆÍ»*Å2ÑÄ*ÅÇÆÂÌ»Å¼Å2Í¼ÊÇ¼ºÀ½ÀºÂVº¿ÇÆ»Ä2ÅÂº¿ÇÉ¸ÍÀ»¼ÃÌÍ¼»¼ÅÆÁÀÅ¸Â
ÍÜâÜéfñägåðäìêoéÜêçÜâëæíØëêçãågåodÜãìçéæáÜâëì£åØêëØíÜåfãàäàëðíÇéØíàÛãÜÚß£Û[ãÜäØï¥íàÛæëØÚÜìíÜÛÜåæì
í»æßæÛgØçæÛäoåâðíðçãíØáoÚoñçéÜÝÜéÜådåoÚßâéàëféào²º¥
a)

ïâeãî¡àéÚçdãÚáïÚåçäëdèé×ÚïåÚÙØÝäïmÝäèäêÝáÖèêÇÄÈÏ¾»éß£ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚâêèmãÚßåçëÚåäÙÖé½áY Úãm
äïâeãYØÝÖãÚâÚïâeãîçÚÖáÞïäëÖé¡ÙäàêÙãÚïmèàYèäêÝáÖèÇÄÈÏ¾»¯



§

ÀäãàçdéãmàÖéÖáäÜèéÖãäëêßÚÈéYéãmïÚâeÙeáèàÞãéÚçëÚãbãmÛäãÙãÖïYàáÖÙeë×eçäëdÝämïÚãm£ÊëÚÙÚãßÚãÖììì£èïÞÛ£Øï£

®

q ïâeãÖâmèéÖçÚÖáÞïÖØÚåçäßÚàéê°·¡
q ïâeãÖ ÖÙÖéÚáÚ¤åmßÚâØÚ ÙäéÖØÚ¤ëáÖèéãÞØéëm âÖßÚéàê¡ àéÚç ßÚ åÚÙâeéÚâ ÙäéÖØÚ àçäâe ÙeÙÞØàdÝä mïÚãm£
ËéeØÝéäåmåÖÙÚØÝÇÄÈÏ¾»ëÙîåäèäêÙm¡ïÙÖ×êÙäêÞåäåçäëÚÙÚãmïâeãîèåáãeãîëÚ àÚçdåäÙâmãàîëîåáëÖ¢
ßmØmïÚèåÚØÞāØàØÝåäÙâmãÚàÅçÖëÞÙÚáÖYÙäèéÞ°¸¡
q åçäãYßÚâ åÚÙâeéê åçäßÚàéê ÙÖá mâê èê×ßÚàéê¡ åäàêÙ ãÚãm ëÚ èåÚØÞāØàØÝ åäÙâmãàYØÝ ÅçÖëÞÙÚá êåçÖëÚãä
ßÞãÖà°¸¡
q ïâeãÖïåèä×êçÚÖáÞïäëYãmåçäßÚàéêÙäÙÖëÖéÚáèàîãÖÛäçâêëeØãdÝäåáãeãmÖä×çYØÚãe°À¡
q ïâeãÖ éÚçâmãê åÚÙáäÚãm WYÙäèéÞ ä åçäåáÖØÚãm äåçäéÞ éÚçâmãê êëÚÙÚãdâê ë ¹äÝäÙe ïâeãÖ âêèm ×é
äïãYâÚãÖ ãÚßåäïÙeßÞ ëÚ èâáêëãe èéÖãäëÚãdâ ÙÖéê åÚÙáäÚãm WYÙäèéÞ ä åçäåáÖØÚãm° âÚ ×é åçäëÚÙÚãä
âÖí£¨í¡åÞbÚâ¨£ïâeãÖ×êÙÚÖêéäâÖéÞØàîÇÄÈÏ¾»åçäëÚÙÚãÖãÖéÚçâmã¦âeèmØäÙÙÖéÖåäÙåÞèê¹äÝäÙî¡
çÚèå£¨«âeèmØäÙÙÖéÖåäÙåÞèê¹äÝäÙîëåmåÖÙeāãÖãØäëYãmÛäçâäêáÚÖèÞãÜê°
b)

ïâeãî¡ àéÚçd ßÚ åmßÚâØÚ ÙäéÖØÚ åäëÞãÚã åÚÙáäÞé ãÖ ÛäçâêáYÞ ½áY Úãm ä ïâeãYØÝ ãÚßåäïÙeßÞ ë ÙÚã åÚÙáäÚãm
WYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãm¡àÚàéÚçdâêèÚãYèáÚÙãeÇÄÈÏ¾»ëîßYÙm¯
q ïâeãî éÚØÝãÞØàØÝ åÖçÖâÚéç åçäßÚàéê ÙáÚ ÙÖß êëÚÙÚãØÝ ë àÖåÞéäáÚ ĊÉÚØÝãÞØàd Ú Úãm åçäßÚàéêý¡
ëÚèéÖëÚ×ãmâåäëäáÚãmãÚ×ääÝáY ÚãmèéÖë×î°¶¡
q ïâeãÖbYèéàîàzÙêïâeãêāãÖãbãmbYèéàîßÚéÚ×ÖãÖÝáYèÞéëbÚéãeë ÚØÝèäêëÞèÚßmØmØÝāãÖãbãmØÝïâeãëYÙäèéÞ
äÙäéÖØÞÖëåçäßÚàéê°¶¡
q ïâeãîïåèä×ÞáØÝëÙÖß¡ïÚàéÚçØÝßÚèéÖãäëÚãÖÙäéÖØÚ°¶¡
q åÞÙYëYãm¤äÙèéçÖãeãmàzÙïåèä×ÞáØÝëÙÖß°¶¡
q ïâeãÖbéê¡ïâeãÖéçëÖádÝä×îÙáÞ ée¤èmÙáÖÖÙÖéÚáÚ¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚ¡ïâeãÖèéÖéêéYçãmÝääçÜYãê¡ÖåäÙ£°

c)

½áY ÚãmäïâeãYØÝÖÙÖéÚáåäÙYëYäèä×ãeãÖåmèáê ãdâÇÄÈÏ¾»ãÚ×äßÚïÖèmáYåä éäê£ËåmåÖÙeïÖèmáYãmåä éäê
ßÚãêéãdïÖèmáÖéÛäçâêáYåäêïÚÙäåäçêbÚãeÖïYçäëÚwéÖà¡Ö×î×îáäÙäçêbÚãäãÖÇÄÈÏ¾»ãÚßåäïÙeßÞÙÚãåÚÙèéÖãä¢
ëÚãâéÚçâmãÚâåÚÙáäÚãmWYÙäèéÞäåçäåáÖØÚãmÖéàÖáäèÚïâeãêëÚÙÚãØÝë×äÙÚØÝÖ¡×¡

d)

ëèáÚÙÚà èØÝëÖáäëÖØmÝä mïÚãm ßÚ ÇÄ ÈÏ¾» åäëÞãÚã äïãYâÞé ÖÙÖéÚáÞ¤åmßÚâØÞ ÙäéÖØÚ ãÚßåäïÙeßÞ Ùä «¥¢éÞ àÖáÚãÙY¢
ãmØÝ Ùã äÙ ÙÖéÖ ä×ÙçÚãm ½áY Úãm ä ïâeãYØÝ° ë åmåÖÙe ãÚÙäÙçÚãm éÚçâmãê äïãYâm Ùä éäÝäéä éÚçâmãê ÇÄ ÈÏ¾»
ÖÙÖéÚáÞ¤åmßÚâØÞÙäéÖØÚÙëäÙïÙçÚãm¡

e)

ïâeãî¡ àÚ àéÚçâ ÙäßÙÚ åä åçäåáÖØÚãm åçäßÚàéê¡ ßÚ ÖÙÖéÚá åäëÞãÚã ãÖÝáYèÞé ãÖ ÛäçâêáYÞ ½áY Úãm ä ïâeãYØÝ
ãÖå£[NÄOBUSWBMÁIPCZEMJtUÄTÅEMBxBEBUFMFQÐÅKFNDFEPUBDF [NÄOBTUBUVU¹SOÅIPPSH¹OV BQPE

f)

ëåmåÖÙeâçémåmßÚâØÚÙäéÖØÚăÛîïÞØàdäèä×î¡ßÚàÖÙbÖèéãmàÙeÙÞØàdÝämïÚãmåäåmßÚâØÞÙäéÖØÚ¡åmå£èåçYëØÚ
éäÝäéäÙeÙÞØéëm¡åäëÞãÚããÖÝáYèÞéåmèÚâãeÛäçâäêÙäåÞèêãÚ×ä½áY ÚãmäïâeãYØÝèàêéÚbãäèéâçémåmßÚâØÚÙäéÖØÚ
åmèáê ãdâêÇÄÈÏ¾»£ÅäêàäãbÚãmÙeÙÞØàdÝämïÚãmßÚåmåÖÙããäëãÖ×îëÖéÚábYèéÞãÚ×äØÚádÝäÙeÙÞØéëmåäåmßÚâØÞ
ÙäéÖØÚåäëÞãÚãèÙeáÞéåmèÚâãeÛäçâäê½áY ÚãmäïâeãYØÝïåèä×ÙÖá mÝäãÖàáYÙYãmèåÚÙâeéÚâÙäéÖØÚãÚ×äèßmâ
ïÙeÙeãäêßÚÝäbYèém£ÅÚÙâeéÙäéÖØÚáïÚèåÚÙØÝäïmâåmèÚâãâèäêÝáÖèÚâÈÏ¾»åäèéäêåÞééÚémäèä×e¡àéÚçYßÚïå¢
èä×ÞáYÖèåáwêßÚåäÙâmãàîåäèàîéãêémÙäéÖØÚëçYâØÞÅÇË£

¨¨¥ Ñ¸»ÍÅ2Ñ¸ÂÑ¼ÂY¸»¸Ë¼Ã¼Ä¦ÇH2Á¼Äº¼Ä»ÆË¸º¼
a)

WÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚ¡àéÚçßÚëÚÚßãâ¡ÙäéäëÖãâãÚ×äèÚàéäçäëâïÖÙÖëÖéÚáÚâåäÙáÚïYàäãÖb£¦¨¬¤§¥¥«È×£¡
äëÚÚßãØÝïÖàYïàYØÝëÚïãeãmåäïÙeß mØÝåÚÙåÞè¡åäèéêåêßÚåäÙáÚéäÝäéäïYàäãÖ¡éß£ïäÙåäëmÙYïÖYÙãdåçäëÚÙÚãm
ïÖÙYëÖØmÝämïÚãmÖßÚÝäåç×eÝãYáÚÞéeÙäàáÖÙêßÚåäÙáÚéäÝäéäïYàäãÖ¡

b)

ï ÝáÚÙÞèàÖ ãÖåáãeãm ïYèÖÙ éçÖãèåÖçÚãéãäèéÞ¡ çäëãdÝä ïÖØÝYïÚãm Ö ïYàÖïê ÙÞèàçÞâÞãÖØÚ¡ àéÚçd ßÚ éÚ×Ö ë èäêáÖÙê
èàäâêãÞéYçãmâåçYëÚâÙäÙçäëÖéëÞïāãÖãbãmãÖmïÚãmÇÖÙîºÈ¡ºêçÖéäâb£¦«¥ª¤§¥¥§¡ëÚïãeãmåäïÙeß mØÝåÚÙåÞè¡
ÙYáÚbá£§ÈâáäêëîºÈÖbá£®ãÖmïÚãmÇÖÙîºÈb£¦§®¥¤§¥¥ª¡ßÚãÚï×îéãd¡Ö×îÞëåmåÖÙÚØÝ¡àÙîÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚ
åäèéêåêßÚåÞïÖÙYëYãmïÖàYïÚàâÞâäçÚÞâïYàäãÖ¡×îáÖèéÖãäëÚãÖÖÙäÙçäëYãÖêçbÞéYåçÖëÞÙáÖ£
ÅçäéîéääèéÖéãmåmåÖÙîÂÏÚßÖàäFmÙmØmäçÜYã¡èéÖãäëêßÚãYèáÚÙêßmØmåäèéêå¯
1.

ÅäàêÙåÚÙåäàáYÙÖãYÝäÙãäéÖïÖàYïàîåäÙáÚäèãäëîåçäßÚàéêOFQÐFT¹IOF,À CF[%1) ¡ãÚâêèm
ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚ ÙäéÖØÚ êèàêéÚbwäëÖé ë×eç ï ëmØÚ ÙäÙÖëÖéÚá¡ ÖáÚ âÚ ïÖÙÖé ïÖàYïàê Ö êïÖëmé èâáäêëê
ãÚ×äëîèéÖëÞéä×ßÚÙãYëàêåmâäèßÚÙãmâÙäÙÖëÖéÚáÚâåÞÙäÙçÚãmïYèÖÙîéçÖãèåÖçÚãéãäèéÞ¡çäëãdÝäïÖØÝYïÚãm
ÖïYàÖïêÙÞèàçÞâÞãÖØÚ£

¯

2.

ÅäàêÙåÚÙåäàáYÙÖãYÝäÙãäéÖïÖàYïàîåäÙáÚäèãäëîåçäßÚàéêQÐFT¹IOF,À CF[%1) ¡ßÚÖÙÖéÚá¤
åmßÚâØÚ ÙäéÖØÚ åäëÞãÚã êèàêéÚbãÞé ïÖÙYëÖØm mïÚãm¡ ëî×çÖé ÙäÙÖëÖéÚáÚ ï âÞãÞâYáãe ém ä×ÙçÚãØÝ ãÖ×mÙÚà
Öåç×eÝïÖÙYëÖØmÝämïÚãmãYáÚÞéeÙäàáÖÙäëÖé£FmÙmèÚåÞéäâåäÙáÚãYèáÚÙêßmØmbYèéÞÅçÖëÞÙÚá¯
a)

åmèÚâãYëïëÖàåäÙYãmãÖ×mÙàîâêèmä×èÖÝäëÖé¯
q ÞãÛäçâÖØÞäåÚÙâeéêïÖÙYëÖãdïÖàYïàî¡
q ÞÙÚãéÞāàÖbãmÙÖßÚïÖÙÖëÖéÚáÚßâdãä¤ãYïÚë¡¾$¡ÖÙçÚèÖâmèéÖåäÙãÞàYãm¤èmÙáäāçâî¡
q ïÖÙYëÖØmÙäàêâÚãéÖØÞãÚ×äåäÙâmãàîåmèéêåêbÞåäèàîéãêémïÖÙYëÖØmÙäàêâÚãéÖØÚ¡
q áÝéê Ö âmèéä åçä åäÙYãm ãÖ×mÙÚà áÝéê èéÖãäëm ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚ ÙäéÖØÚ è äÝáÚÙÚâ ãÖ èáäÞéäèé
ÖçäïèÖÝïåçÖØäëYãmãÖ×mÙàî¡
q ÙÖßÚäÝäÙãäémØmØÝàçÞédçÞmØÝãÚßãÞ mØÚãÖãÚ×äÚàäãäâÞØàYëÝäÙãäèéãÖ×mÙàî¡åäàêÙãÚßèäê
êëÚÙÚãîëïÖÙYëÖØmÙäàêâÚãéÖØÞ¡
q åçäÛÚèãmàëÖáÞāàÖbãmåÚÙåäàáÖÙî¡
q åäÖÙÖëàîãÖåçäàYïYãmèåáãeãmïYàáÖÙãmØÝàëÖáÞāàÖbãmØÝåÚÙåäàáÖÙÙäÙÖëÖéÚáÚ¡éß£¡Ú¯
Ĉ ÙäÙÖëÖéÚáãÚ×îáåçÖëäâäØãeäÙèäêïÚãåçäéçÚèéãbÞã¡ßÚÝäèàêéàäëYåäÙèéÖéÖèäêëÞèmèåÚÙ¢
âeéÚâåäÙãÞàYãm¡
Ĉ ãÖ âÖßÚéÚà ÙäÙÖëÖéÚáÚ ãÚãm åçäÝáY Úã àäãàêçï ãÚ×ä ãYëçÝ ãÖ åçäÝáY Úãm àäãàêçïê ãÚ×îá
ïÖâméãêéåçäãÚÙäèéÖéÚàâÖßÚéàêÙäÙÖëÖéÚáÚãÚ×äëbÞãeâêãÚãmåäëäáÚãäëîçäëãYãmãÚ×ä
ïÖëÚÙÚãÖãêØÚãYèåçYëÖåäÙáÚïëáY éãmØÝåçYëãmØÝåÚÙåÞè¡
Ĉ ÙäÙÖëÖéÚáãÚãmëáÞàëÞÙÖØÞ¡
Ĉ èåáãeãméeØÝéäïYàáÖÙãmØÝàëÖáÞāàÖbãmØÝåÚÙåäàáÖÙÙäáämêØÝÖïÚbäïÖàYïàêÛäçâäêbÚèéãd¢
ÝäåçäÝáY Úãm¡
Ĉ ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚèÞâÚèéÖãäëÞéÙáÚèëdÝäïëYÚãmÙÖá màëÖáÞāàÖbãmåÚÙåäàáÖÙî¡

b)

ä×èÖÝïÖÙYëÖØmÙäàêâÚãéÖØÚ¯
q ëîâÚïÚãm åÚÙâeéê ïÖÙYëÖãd ïÖàYïàî ë èäêáÖÙê è åçäßÚàéÚâ ãÚ×ä ÙáÚ àáÖèÞāàÖØÚ ï×äm¡ èáêÚ×
ÖèéÖëÚ×ãmØÝåçÖØmåäÙáÚçÚÛÚçÚãbãmàáÖèÞāàÖØÚåáÖéãdåçäëÚÚßãdïÖàYïàî¸ÅË¡
q ä×ØÝäÙãm åäÙâmãàî¡ ëbÚéãe åáÖéÚ×ãmØÝ åäÙâmãÚà¡ åmåÖÙãe ä×ßÚàéÞëãmØÝ åäÙâmãÚà¡ ïÖ ãÞØÝ
ßÚâäãdåÚàçäbÞéë ÞãÖ×mÙàäëdØÚãî¡
q éÚØÝãÞØàdåäÙâmãàî¡ßÚ¢áÞéääÙëäÙãeãäåÚÙâeéÚâïÖÙYëÖãdïÖàYïàîéÚØÝãÞØàdåäÙâmãàîãÚèâm
×éèéÖãäëÚãîéÖà¡Ö×îêçbÞéâÙäÙÖëÖéÚáâïÖçêbäëÖáîàäãàêçÚãbãmëÝäÙêãÚ×äëîéëYÚáîåÚàY¢
àîåçäâÚïÞãYçäÙãmä×ØÝäÙ¡
q åäÖÙÖëÚàãÖïåèä×ïåçÖØäëYãmãÖ×mÙàäëdØÚãî¡
q åäÙâmãàîÖåäÖÙÖëàîãÖïåçÖØäëYãmãÖ×mÙàî¡
q ïåèä×ÝäÙãäØÚãmãÖ×mÙÚàåäÙáÚÝäÙãäémØmØÝàçÞédçÞm¡
q ëåmåÖÙeèéÖëÚ×ãmØÝåçÖØmåçäßÚàéäëäêÙäàêâÚãéÖØÞÖèäêåÞèåçÖØm¡ÙäÙYëÚàÖèáêÚ×èëàÖïÚâëâeç¡

c)

ãÖ×mÙàî¯
q âêèmèåáwäëÖéåäÖÙÖëàîëïëîÖïÖÙYëÖØmÙäàêâÚãéÖØÚ¡
q âêèmä×èÖÝäëÖéÞÙÚãéÞāàÖbãmÙÖßÚêØÝÖïÚbÚ¡
q âêèm×éåäÙÚåèYãîäèä×äêäåçYëãeãäêßÚÙãÖéßâdãÚâbÞïÖêØÝÖïÚbÚ¡
q áÝéÖåçäåäÙYãmãÖ×mÙàîåäbmãY×eÚéÙãÚâãYèáÚÙêßmØmâåäÙãÞäÙÚèáYãmëïëîàåäÙYãmãÖ×mÙàî¡
q åÞïÖÙYëÖØmâmïÚãmåäÙáÚéeØÝéäÅçÖëÞÙÚáâÚÙäÙÖëÖéÚáåçäàYïÖéïYàáÖÙãmàëÖáÞāàÖbãmàçÞédçÞÖ
bÚèéãâåçäÝáY Úãmâ¡
q åÞïÖÙYëÖØmâmïÚãmåäÙáÚéeØÝéäÅçÖëÞÙÚáâÚÙäÙÖëÖéÚáåçäàYïÖéåçäÛÚèãmàëÖáÞāàÖbãmåÚÙåä¢
àáÖÙîåÚÙáäÚãmâ¯
Ĉ àäåÞÚÙäàáÖÙêääåçYëãeãmàåäÙãÞàYãmăãÖå£ëåÞèêïä×ØÝäÙãmÝäçÚßèémàêbÞßÞãdÚëÞÙÚãØÚ¡
åäàêÙßÚëãmïÖåèYã¡ãÚ×äßÞãdÝäÙäàáÖÙêåäÙáÚïëáY éãmØÝåçYëãmØÝåÚÙåÞèëçäïèÖÝêäÙåä¢
ëmÙÖßmØmâ åÚÙâeéê ïÖÙYëÖãd ïÖàYïàî ëåÞèê ïÚ èÚïãÖâê àëÖáÞāàäëÖãØÝ ÙäÙÖëÖéÚá¡ ØÚçéÞā¢
àYéê ëîÙÖãdÝä èåçYëØÚâ èîèédâê çÚÜÞèéçê ØÚçéÞāàäëÖãØÝ ÙäÙÖëÖéÚá¡ ëåÞèê ïÚ ïÖÝçÖãÞbãmÝä
èÚïãÖâêÙäÙÖëÖéÚábÞØÚçéÞāàYéïÖÝçÖãÞbãmÝäÙäÙÖëÖéÚáÚ¡áÞØÚãØÚÖåäÙ£¡
q ÙäÙÖëÖéÚá¡ àéÚç åäÙÖá ãÖ×mÙàê ë ïÖÙYëÖØmâ mïÚãm¡ ãÚèâm ×é èäêbÖèãe èê×ÙäÙÖëÖéÚáÚâ ßÞãdÝä
ÙäÙÖëÖéÚáÚ ë éäâéd ïÖÙYëÖØmâ mïÚãm£ ¹äÙÖëÖéÚá¡ àéÚç ãÚåäÙÖá ãÖ×mÙàê ë ïÖÙYëÖØmâ mïÚãm¡
ë ÖàâÚ×éèê×ÙäÙÖëÖéÚáÚâëmØÚêØÝÖïÚbëéäâédïÖÙYëÖØmâmïÚãm¡

d)

åäèêïäëYãmÖÝäÙãäØÚãmãÖ×mÙÚà¯
q åäàêÙÙäÙÖëÖéÚáåäÙYëmØÚãÖ×mÙÚàèÖâäèéÖéãeãÚ×äèåäáÚbãeèÙÖá mâÞÙäÙÖëÖéÚáÞ¡ãÚ×äåäÙY
ãÖ×mÙàê Ö èäêbÖèãe ßÚ èê×ÙäÙÖëÖéÚáÚâ ßÞãdÝä ÙäÙÖëÖéÚáÚ ë éäâéd ïÖÙYëÖØmâ mïÚãm¡

°

ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚë ÚØÝãîãÖ×mÙàîåäÙÖãdéÖàäëâÙäÙÖëÖéÚáÚâèÖâäèéÖéãebÞèåäáÚbãe
èßÞãâÞÙäÙÖëÖéÚáÞëîÖÙmÖåmèÚâãeßÚÞãÛäçâêßÚäÙëäÙêëîáäêbÚãmïÚïÖÙYëÖØmÝämïÚãm¡
q ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚåäèäêÙmãÖ×mÙàîïÝáÚÙÞèàÖèåáãeãmïYàáÖÙãmØÝ¡åçäÛÚèãmØÝÖåmåÖÙãe
ÙÖá mØÝ àëÖáÞÛÞàÖbãmØÝ åÚÙåäàáÖÙ¡ åäàêÙ èÞ ßÚ èéÖãäëÞá£ ÊØÝÖïÚbÚ¡ àéÚm éîéä åÚÙåäàáÖÙî
ãÚèåáãm¡ëîáäêbmïÙÖá mÝäÝäÙãäØÚãmÖåmèÚâãeßÚÞãÛäçâêßÚäÙëäÙêëîáäêbÚãmïÚïÖÙYëÖØmÝä
mïÚãm¡
q ÖÙÖéÚá¤åmßÚâØÚÙäéÖØÚåçäëÚÙÚÝäÙãäØÚãmåÚÙáäÚãØÝãÖ×mÙÚàåäÙáÚåÚÙÚâèéÖãäëÚãØÝ
ÝäÙãäémØmØÝàçÞédçÞmåçäë×eçïÖàYïàî£ËåmåÖÙeÝäÙãäémØmÝäàçÞédçÞÖÚàäãäâÞØàYëÝäÙãäèé
ãÖ×mÙàî åçäëÚÙÚ ïÖÙÖëÖéÚá ëîÝäÙãäØÚãm Ûäçâäê éÖ×êáàî¡ ëÚ àéÚçd ßèäê åÞÙeáÚãî ßÚÙãäéáÞ¢
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q ¹¯èåáãeãmãYåçÖëãdÝääåÖéÚãmêáäÚãdÝäïÚèéçÖãîÈÏ¾»£
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Část B
Specifické podmínky
pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb

1.

Popis opatření

Opatření má průřezový charakter a kromě osy I bude využíváno také v rámci témat osy II.
Předmětem podpory je:
––

finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který
bude zemědělcům poskytovat poradenské služby k hospodaření a dodržování zásad společné zemědělské politiky,
zejména cross-compliance a správné zemědělské praxe, nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a norem bezpečnosti práce. Finanční podpora bude dále sloužit k podpoře
šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními,

––

finanční podpora vlastníkům lesa a nájemcům lesa pro poradenství v okruzích platné legislativy. Finanční podpora bude
dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v lesích v souvislosti např. s lesnicko-environmentálními opatřeními.

2.

Záměry

Bez projektových záměrů.

3.
a)

Definice příjemce dotace
Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a
samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, právnická osoba podnikající v zemědělství.

b)

Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, tzn. vlastník nebo nájemce lesa, který je ve vlastnictví soukromých
osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo svazků obcí.

4.

Druh a výše dotace:

Druh dotace: přímá nenávratná dotace
Způsob financování: podílové financování
Výše dotace: dotace za provedené poradenské služby bude poskytována ve výši maximálně 60 – 80 % způsobilých výdajů.
Žadatel bude vždy žádat výši dotace 80%. Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo po vyhodnocení jednotlivého kola
příjmu žádostí výši dotace snížit až na 60%. Konečná výše dotace bude stanovena na základě počtu žadatelů resp. jejich
finančních požadavků.
Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou omezeny na maximálně 1500 EUR (cca. 40 tis. Kč) dle kurzu stanoveného v souladu s čl. 7 nařízení Komise (ES) 1913/2006, tj. celková výše přiznané dotace (max. 80 % z 1500 EUR) bude
přepočtena kurzem ECB (Evropské centrální banky) k 1. lednu roku, kdy bude schválena Žádost o proplacení výdajů projektu (maximálně však do výše uvedené v Dohodě).
Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů.
Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.
Maximální výše dotace na jednoho příjemce je 315 tis. Kč pro období 2007 – 2013.
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5.

Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování

Nákup poradenských služeb. DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH (dle platného znění legislativy). Způsobilé ke spolufinancování jsou výdaje realizované v době od zaregistrování Žádosti o dotaci do data předložení Žádosti o proplacení
(dle kapitoly 7 části A těchto Pravidel – obecných podmínek).

6.

FORMY FINANCOVÁNÍ

––

bezhotovostní platba

––

hotovostní platba

7.

Kritéria přijatelnosti

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 části A těchto Pravidel – obecných podmínek.
1)

Poradenská služba je realizována na území ČR mimo území Hlavního města Prahy; C
Místo realizace je
–– u příjemce a) zemědělský podnik, ke kterému se poradenská služba vztahuje
–– u příjemce b) lesní hospodářský celek/celky (LHC), ke kterému/kterým se poradenská služba vztahuje

2)

Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb; C

3)

Poradenská služba, na kterou je žádána dotace, tématicky odpovídá oblastem akreditace uvedeným ve Směrnici Ministerstva zemědělství č.j. 48975/2007-10000 ze dne 3.1.2008 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců
Ministerstva zemědělství; C

4)

Poradenská služba, na kterou je žádána dotace, tématicky odpovídá předmětu činnosti žadatele. Na poradenství lesnického charakteru tedy může žádat pouze osoba hospodařící v lesích (která však může být zároveň i zemědělským
podnikatelem) a na poradenství zemědělské pouze zemědělský podnikatel (který však může být zároveň i osobou
hospodařící v lesích; C

8.

Další podmínky

Níže uvedené povinnosti jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 části A těchto Pravidel – obecných podmínek.
1)

Žadatel předložil pouze jednu žádost ve vyhlášeném kole na toto opatření; C

2)

Žadatel nečerpá finanční prostředky na předmět, pro který je požadována dotace z PRV z jiných finančních nástrojů EU
ani z jiných národních veřejných zdrojů; C

3)

Poradenská služba musí být poskytnuta poradcem vedeným v Registru poradců MZe, certifikovaným v příslušné poradenské oblasti dle Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 48975/2007-10000 ze dne 3.1.2008 o akreditaci poradců a
jejich vedení v Registru poradců Ministerstva zemědělství (Registr poradců MZe je k dispozici na www.agroporadenstvi.cz); C

4)

9.

Způsobilé ke spolufinancování jsou pouze neinvestiční výdaje; D jinak K

Seznam předkládaných příloh

Níže uvedené přílohy jsou doplněny označením typu sankce dle ustanovení kapitoly 15 části A těchto Pravidel – obecných
podmínek.
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a)

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci; C

1)

Čestné prohlášení dle závazného vzoru (viz příloha č. 4) – originál.

2)

Seznam příloh s uvedením počtu stran jednotlivých příloh.

b)
1)

Nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci
Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že zaměstnává max. 1 zaměstnance, čestné prohlášení dle závazného vzoru uvedeného v příloze Pravidel č. 5 – originál.

2)

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je osobou hospodařící v lesích, a
a) v případě, že je žadatel vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa předloží výpis z katastru nemovitostí
(informativní výpis) ne starší 3 měsíců k datu registrace Žádosti o dotaci, kde je žadatel uveden jako vlastník
takového pozemku,
nebo
b)

v případě, že má žadatel pozemek k plnění funkcí lesa (PUPFL) pronajatý, předloží nájemní smlouvu na PUPFL
platnou v době konání poradenské služby a ještě výpis z katastru nemovitostí (informativní výpis) ne starší
3 měsíců k datu registrace Žádosti o dotaci vztahující se k dotyčnému pronajatému pozemku – prostá kopie.

3)

Pokud žadatel požaduje bodové zvýhodnění za to, že je registrován v evidenci zemědělských podnikatelů max. 5 let
(včetně) bezprostředně předcházejících podání Žádosti o dotaci, Osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů. Pokud
předložený dokument nebude obsahovat datum registrace, bude za datum registrace považováno datum vystavení
Osvědčení.

c)
1)

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody (žádost byla schválena); C
Doklady prokazující, že žadatel splňuje definici žadatele:
Zemědělský podnikatel:
Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné osvědčení právního statutu ne starší 3 měsíců k datu podpisu Dohody, které
je v souladu s definicí příjemce dotace – originál nebo úředně ověřená kopie.
Osoba hospodařící v lesích:
a) v případě, že je žadatel vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa předloží výpis z katastru nemovitostí
(informativní výpis) ne starší 3 měsíců k datu registrace Žádosti o dotaci, kde je žadatel uveden jako vlastník
takového pozemku,
nebo
b)

v případě, že má žadatel pozemek k plnění funkcí lesa (PUPFL) pronajatý, předloží nájemní smlouvu na PUPFL
platnou v době konání poradenské služby a ještě výpis z katastru nemovitostí (informativní výpis) ne starší
3 měsíců k datu registrace Žádosti o dotaci vztahující se k dotyčnému pronajatému pozemku – prostá kopie

pokud tyto dokumenty nebyly předloženy již při podání Žádosti o dotaci.
2)

Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví žadatele, na který bude dotace žadateli poskytnuta –
prostá kopie.

3)

Potvrzení finančního úřadu, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům. Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než datum zaregistrování Žádosti o dotaci – prostá kopie.

d)
1)

Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení
Účetní/daňový doklad vystavený poradcem za poskytnutou poradenskou službu – originál, nebo úředně ověřená kopie
(možno vrátit příjemci dotace). Doklad musí obsahovat registrační číslo akreditovaného poradce, který poradenskou
službu poskytl, a specifikaci poskytnuté poradenské služby. Součástí nebo přílohou dokladu musí být stručný obsah
poradenských doporučení potvrzený poradcem, který službu vykonal; D jinak K.

2)

Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu vč. smlouvy o vlastnictví účtu, pokud byla úhrada
prováděna z jiného účtu, než který je uveden v Dohodě, pokladní doklad, na kterém oprávněná osoba potvrdí příjem
hotovosti) – prostá kopie; D jinak K.

3)

Smlouva (originál) nebo objednávka uzavřená dodavatelem poradenské služby (prostá kopie); D jinak K.

4)

Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům – originál, formuláře jsou zveřejněny na internetových
stránkách SZIF; D jinak K.
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e)
1)

Povinné přílohy předkládané po proplacení výdajů
Pokud je příjemcem dotace právnická osoba či fyzická osoba podnikající v oblasti, ve které byla poradenská služba poskytnuta, předkládá doklady k prokázání povinného monitorovacího indikátoru „zvýšení přidané hodnoty podpořeného podniku“, tzn. rozvahu (bilanci) a výkaz zisku a ztráty (výsledovku) za každý účetně uzavřený rok po dobu pěti let od
vyplacení dotace. Údaje budou poskytovány na základě výzvy Ministerstva zemědělství, případně jiného pověřeného
subjektu, a to dle metodického postupu uveřejněného na internetových stránkách MZe; D.

Projekt pro opatření I.3.4. se nevyžaduje
Projekt nahrazuje specifická část Žádosti o dotaci, ve které žadatel o dotaci určí služby, na které žádá dotaci.

10. Seznam příloh Pravidel
1)

Mapa regionů NUTS 2 a adresy regionálních odborů SZIF

2)

Preferenční kriteria

3)

Číselník způsobilých výdajů

4)

Čestné prohlášení žadatele

5)

Čestné prohlášení žadatele k preferenčnímu kritériu č. 2
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Přílohy

Příloha 1
Mapa regionů NUTS 2

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2

Název RO SZIF

Adresa

Střední Čechy

Praha a Střední Čechy

Slezská 7, 120 56 Praha 2

Jihozápad

České Budějovice

Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice

Severozápad

Ústí nad Labem

Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem

Severovýchod

Hradec Králové

Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové

Jihovýchod

Brno

Kotlářská 53, 602 00 Brno

Střední Morava

Olomouc

Blanická 1, 772 00 Olomouc

Moravskoslezsko

Opava

Horní náměstí 2, 746 57 Opava

Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova platná pro všechna RO SZIF.
Pracovní doba
pondělí, středa

7:30 – 16:30

úterý, čtvrtek

7:30 – 15:00

pátek

7:30 – 13:00
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Příloha 2
Preferenční kriteria
Předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace; C
Pokud je u preferenčního kriteria uvedena i druhá úroveň číslování, lze zvolit pouze jednu možnost výběru (tj. např. pouze 5.2.)
V případě shodného počtu bodů více žádostí rozhoduje časové hledisko – datum a čas zaregistrování Žádosti o dotaci
Č.
1.

Kritérium
Žadateli byla přiznána na základě podané žádosti za předcházející kalendářní rok dotace vyšší
než 15 000 EUR přímých plateb.

Body
25

2.

Žadatel zaměstnává max. 1 zaměstnance (včetně)i

20

3.

Poradenská služba je poskytnuta v oblasti Cross-compliance

20

4.

Poradenská služba je poskytnuta v oblasti bezpečnosti práce

20

5.
5.1.
5.2.

Žadatel je registrován v evidenci zemědělských podnikatelů max. 5 let (včetně) bezprostředně
předcházejících podání Žádosti o dotaci
Žadatelem je osoba hospodařící v lesích

5
10

i
Zaměstnanec v pracovním poměru (průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců stanovený dle zvláštních právních předpisů za poslední účetně uzavřený rok).
Zaměstnanci, kteří konají práci mimo pracovní poměr, např. na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod. se
nezapočítávají.
Pro výpočet musí být použity údaje odpovídající poslednímu daňově uzavřenému roku (období).

Příloha 3
Číselník způsobilých výdajů
001 poradenská služba
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Příloha 4
Čestné prohlášení žadatele - fyzické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR

––

prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,

––

prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF,

––

prohlašuji, že na můj majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek
majetku,

––

prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel
podpořeny jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů,

––

prohlašuji, že předložené dokumenty jsou v souladu s platnou právní úpravou,

––

zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR stanovené Pravidly pro
žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................
Podpis žadatele3

3

Úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním odboru SZIF
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Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby při podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

––

prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,

––

prohlašuji, že mám k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF,

––

prohlašuji, že výdaje, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou podpořeny jiným finančním nástrojem EU ani
z jiných národních veřejných zdrojů,

––

prohlašuji, že v Žádosti uvedená právnická osoba k datu podání Žádosti o dotaci není v likvidaci a na její majetek nebyl
v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,

––

prohlašuji, že předložené dokumenty jsou v souladu s platnou právní úpravou

––

v Žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR stanovené Pravidly pro žadatele.

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................
Podpis žadatele (statutárního orgánu)4

4
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Úředně ověřený v případě, že statutární orgán žadatele nepodepisuje čestné prohlášení na Regionálním odboru SZIF.

Příloha 5
Čestné prohlášení žadatele k preferenčnímu kritériu č. 2

Prohlašuji, že za poslední účetně uzavřený rok (období) jsem zaměstnával(a) maximálně jednoho zaměstnance, tzn. žádného, nebo pouze jednoho zaměstnance.5

Jsem si vědom(a) právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................
Podpis Žadatele (statutárního orgánu)6

5
Zaměstnanec v pracovním poměru (průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců stanovený dle zvláštních právních předpisů za poslední účetně uzavřený rok).
Zaměstnanci, kteří konají práci mimo pracovní poměr, např. na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod. se
nezapočítávají.
Pro výpočet musí být použity údaje odpovídající poslednímu daňově uzavřenému roku (období).

6

Úředně ověřený v případě, že žadatel/statutární orgán žadatele nepodepisuje čestné prohlášení na RO SZIF.

21

