Příloha č. 1

Čestné prohlášení žadatele při podání žádosti o poskytnutí finančního
příspěvku ze „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních
příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021“

Je-li žadatelem právnická osoba:
Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé.
Prohlašuji, že mám k datu podání žádosti o finanční pomoc vypořádány splatné závazky vůči
finančním úřadům, SZIF a MZe z titulu § 6 odst. 3 a odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o půdě) a dotací a vůči ostatním orgánům veřejné
správy, tzn. vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nedoplatky na pojistném
a na penále na veřejném zdravotním pojištění, na pojistném a penále na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) a další finanční závazky z jiných
projektů financovaných z fondů EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují.
Prohlašuji, že nedisponuji dřívější podporou, která byla Evropskou komisí prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.
Prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude podpořen jiným finančním nástrojem EU,
ani z jiných národních veřejných zdrojů.
Prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu podání žádosti není v likvidaci
a na její majetek nebyl v posledních třech letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku, a že není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 14
nařízení Komise (EU) č. 702/2014.
Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců v žádosti uvedené právnické osoby nemá
v trestním rejstříku záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela
s předmětem činnosti podnikání, nebo pro trestný čin hospodářský anebo trestný čin proti
majetku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou.

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

Jméno žadatele: ………… ……………………………

V…………………………….dne………………………

.………………...………………………..
Podpis žadatele
(statutární zástupce)
úředně ověřený

