Příloha č. 3

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje
ke dni podání žádosti:
-

nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;

-

nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky
vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání
úhrady dlužných závazků;

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého kraje, tzn.
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že
byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;

Zároveň čestně prohlašuji, že
-

že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla
nařízena exekuce;

-

vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních),
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen;

-

žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;

-

že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník

V ……………. dne ………………
………………………
razítko, podpis

