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Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že MAS ČR je seznámena s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na Realizaci projektu spolupráce.
MAS ČR se zavazuje plnit všechny podmíneky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 stanovené Pravidly pro žadatele dotace z Programu rozvoje venkova ČR v průběhu celé realizace projektu spolupráce a dále po dobu následující po realizaci projektu spolupráce, tak jak je uvedeno v Pravidlech Realizace projektů Spolupráce a v Dohodě uzavřené se SZIF.
Prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.
Prohlašuji, že MAS ČR má k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF.
Prohlašuji, že MAS ČR není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou.
Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců MAS ČR nemá v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čín, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti podnikání nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku (hlava II. a IV. zákona č. 140/1961 Sb., Trestný zákon, ve znění pozdějsších předpisů).
Čestné prohlášení žadatele, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) má zajištěna potřebná stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu
Prohlašuji, že pro část/části projektu, na kterou/které je dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu má žadatel zajištěno příslušné opatření stavebního úřadu (platné a pravomocné ke dni zaregistrování projektu).
Čestné prohlášení - čerpání podpory v režimu "de minimis"
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedené právnické osobě byla v účetním období roku podání Žádosti o dotaci na CP SZIF a ve dvou účetních obdobích předcházejících roku podání Žádosti o dotaci poskytnuta podpora de minimis (jedná se o podporu de minimis z jakýchkoli zdrojů)
ve výši
Kč.
Čestné prohlášení musí být podepsáno pouze prostřednictvím příslušných členů statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou MAS ČR, tj. není možné nechat čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou. 
 
Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení/těchto čestných prohlášení.
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                      ................................................................................................                .........................................................................                                             Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)                                                   Podpis statutárního zástupce MAS ČR
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18.Sektor
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21.Text
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Čestné prohlášení žadatele
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé.
Prohlašuji, že MAS ČR je seznámena s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na Realizaci projektu spolupráce.
MAS ČR se zavazuje plnit všechny podmíneky pro poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 stanovené Pravidly pro žadatele dotace z Programu rozvoje venkova ČR v průběhu celé realizace projektu spolupráce a dále po dobu následující po realizaci projektu spolupráce, tak jak je uvedeno v Pravidlech Realizace projektů Spolupráce a v Dohodě uzavřené se SZIF.
Prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie.
Prohlašuji, že MAS ČR má k datu podání Žádosti o dotaci vypořádány veškeré splatné závazky vůči SZIF.
Prohlašuji, že MAS ČR není v likvidaci a na její majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku.
Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou.
Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců MAS ČR nemá v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čín, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti podnikání nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti majetku (hlava II. a IV. zákona č. 140/1961 Sb., Trestný zákon, ve znění pozdějsších předpisů).
Čestné prohlášení žadatele, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) má zajištěna potřebná stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu
Prohlašuji, že pro část/části projektu, na kterou/které je dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu má žadatel zajištěno příslušné opatření stavebního úřadu (platné a pravomocné ke dni zaregistrování projektu).
Čestné prohlášení - čerpání podpory v režimu "de minimis"
Prohlašuji, že v Žádosti o dotaci uvedené právnické osobě byla v účetním období roku podání Žádosti o dotaci na CP SZIF a ve dvou účetních obdobích předcházejících roku podání Žádosti o dotaci poskytnuta podpora de minimis (jedná se o podporu de minimis z jakýchkoli zdrojů)
ve výši
Kč.
Zplnomocnění KMAS k administraci žádosti
PMAS pověřuje KMAS k provádění právních úkonů ve vztahu k SZIF (podpis Žádosti o dotaci, podpis Dohody, podání Hlášení o změnách, apod.).
Čestné prohlášení musí být podepsáno pouze prostřednictvím příslušných členů statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou MAS ČR, tj. není možné nechat čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou. 
 
Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení/těchto čestných prohlášení.
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13.Jméno, příjmení
14.Subjekt, který osoba zastupuje
15.Sídlo subjektu, který osoba zastupuje/adresa trvalého bydliště
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