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Čestné prohlášení
za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Název programu
Název projektu

Název organizace / firma / jméno žadatele
Sídlo / místo podnikání / bydliště žadatele
IČ / datum narození žadatele
Jméno statutárního zástupce / jméno
žadatele

Prohlašuji, že (název organizace / firma)*) v době podání žádosti o poskytnutí dotace:


jsem / nejsem / je / není*) plátce DPH,



nemám u místně příslušného finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti (rozhodnutí
o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování se
považují za vypořádané nedoplatky),



nemám žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu, státním fondům
a Celní správě,



na realizaci projektu jsem neobdržel dotaci u žádné organizace nebo instituce ani o dotaci
u jiných subjektů na realizaci projektu dotaci nepožaduji,



nemám žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči
samosprávných celků včetně rozpočtu Moravskoslezského kraje,



projekt není realizován v rámci žádného jiného programu, fondu nebo grantu Evropské
unie, ani v rámci grantového schématu nebo globálního grantu spolufinancovaného
z prostředků fondů EU,



za období posledních 3 let 1 byl / nebyl / jsem byl / jsem neby l*) příjemcem podpory
de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006, o použití
článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne
28. 12. 2006, v částce L 379) v celkové výši .......... Euro. Jednalo se o tyto podpory
de minimis:
Název projektu
(nemá-li název, pak
účel), na který byla
poskytnuta

*)

Poskytovatel
podpory

Den, kdy byla
podpora
poskytnuta2

rozpočtům

Výše podpory
v Euro

územně

Výše podpory
v Kč3

nehodící se škrtněte (vypusťte)
Období se stanoví podle roků používaných k daňovým účelům - je nutné určit celkovou částku
poskytnuté podpory de minimis v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let (do
takto vypočtené celkové výše podpory de minimis poskytnuté v roce 2014 je tedy nutno započítat i
podporu de minimis poskytnutou v letech 2013
a 2012 na základě předchozího Nařízení Komise č.
69/2001 ze dne 12. 1. 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis)
2
tj. den, kdy vznikl na podporu právní nárok
3
přepočet měny dle devizového kurzu Evropské centrální banky ke dni poskytnutí podpory
1



za období posledních 3 let4 byl / nebyl / jsem byl / jsem neby l*) příjemcem veřejné podpory
odlišné od podpory de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 5 v celkové výši
.......... Euro. Jednalo se o tyto veřejné podpory:

Název projektu
(nemá-li projekt
název, pak účel), na
který byla poskytnuta



Ve

4*)

Poskytovatel
podpory

Zároveň prohlašuji, že
de minimis (viz zejm. čl.
že příp. poskytnutím této
podporou ohledně týchž
podpory.
dne

Den, kdy byla
podpora
poskytnuta6

Výše podpory
v Euro

Výše podpory
v Kč7

nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla
1 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 - 5 Nařízení č. 1998/2006), zejména
podpory de minimis nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou
nákladů, která by způsobila překročení povolené míry veřejné

………….……………………………………..
Statutární orgán / fyzická osoba

nehodící se škrtněte (vypusťte)
Období se stanoví podle roků používaných k daňovým účelům - je nutné určit celkovou částku
poskytnuté podpory de minimis v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let
5
resp. Nařízení Komise (ES) č. 69/2001
6
tj. den, kdy vznikl na podporu právní nárok
7
přepočet měny dle devizového kurzu Evropské centrální banky ke dni poskytnutí podpory

