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Příloha 12 - Čestné prohlášení žadatele 

 

Čestné prohlášení žadatele 
 

Název projektu  

Název žadatele  

Sídlo  

IČO  

Žadatel o grant čestně prohlašuje, že: 

a) veškeré informace uvedené v této žádosti o grant jsou úplné a pravdivé a splňují všechny 
obecné podmínky pro poskytnutí podpory, 

b) bude dodržovat podmínky tohoto grantového řízení a platné právní předpisy ČR, 

c) nemá žádné závazky vůči státním a dalším veřejným rozpočtům, na daních, na veřejném 
zdravotním a sociálním pojištění, 

d) mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění 
k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo související s projektem, ke kterému je 
předkládána tato žádost o grant, 

e) vůči němu (případně vůči jeho majetku) není navrhováno ani vedeno řízení o výkonu soudního 
či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna exekuce, 

f) se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku, 

g) se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace, zrušení nebo zánik 
živnostenského oprávnění), ani není v procesu zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, 
splynutí, rozdělení obchodní společnosti), 

h) tento projekt bude prováděn tak, jak je popsáno v této žádosti o grant. Požadovaná finanční 
částka grantu vyjadřuje odpovídající částku, která je přiměřená a nutná jako minimum, aby projekt 
mohl být realizován a dokončen, 

i) na aktivity plánované v projektu v rámci způsobilých výdajů nebude příjemce ani partner (je-li 
projekt realizován v partnerství) čerpat a ani do budoucna nárokovat prostředky z jiného 
finančního nástroje nebo z jiných veřejných prostředků, 

j) oznámí jakékoliv změny uvedené v žádosti o grant či v povinných přílohách, 

k) bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v žádosti jsou Zprostředkovatelem programu 
zpracovávány a využívány za účelem administrace finančních mechanismů EHP/Norska 2014- 
2021, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení Směrnice 95/46/ES (neboli GDPR). Dále prohlašuje, že se seznámil se zásadami 
zpracování osobních údajů. 

 

Jméno a příjmení Datum 
Podpis žadatele nebo písemně 

zmocněné/pověřené osoby 
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