Čestné prohlášení

za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, ve znění Nařízení
Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017 (dále jen „nařízení Komise (EU) č. 651/2014“).
Název programu
Název projektu
Název žadatele
Sídlo žadatele
IČO
Jméno zástupce žadatele
1. Žadatel potvrzuje:
 že se v jeho případě nejedná o podnik v obtížích (definováno podle článku 2 odstavce 18 nařízení
Komise (EU) č. 651/2014),
 že mu nebyl v návaznosti na rozhodnutí Komise vystaven inkasní příkaz k navracení protiprávní
veřejné podpory neslučitelné se společným trhem.
2. Žadatel níže svým podpisem
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
 potvrzuje, že si je vědom možných následků při poskytnutí nesprávných údajů;
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory
o změnách, které u něj nastaly;
 bere na vědomí, že osobní údaje obsažené v tomto prohlášení budou zpracovávány ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, za účelem evidence podpor dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 v
rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb.,
o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a
vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování bude provádět koordinační orgán ve smyslu
zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, jako správce a Moravskoslezský
kraj jako zpracovatel po dobu 10 jednoletých účetních období ode dne poskytnutí podpory
malého rozsahu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.

V ……………………….….. dne …………………………

……………………………………………………………..
jméno a podpis zástupce žadatele

