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Příloha žádosti o podporu z OP VVV 

Čestné prohlášení partnera – Úvodní a závěrečné 

Název projektu  

Název partnera  

IČ / IČO partnera  

 

Úvodní čestné prohlášení partnera 

Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem partnera 

prohlašuje: 

− Splňuji definici oprávněného partnera vymezeného výzvou. 

− Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu 

bez ohledu na to, zda byly žadatelem/partnerem provedeny všechny platby či nikoliv; operace 

je dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, 

smlouva, opatření nebo skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných 

programů nebo z jejich pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; 

v souvislosti s finančními nástroji tvoří operaci finanční příspěvky z programu na finanční 

nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční nástroje poskytují. 

− Nečerpám a nenárokuji veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních 

programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, 

které mají být financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch 

prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty 

do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV. 

Závěrečné čestné prohlášení partnera 

Statutární orgán / osoba jednající na základě plné moci vydané statutárním orgánem partnera 

prohlašuje: 

− Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu. 

− Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné. 

− Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v MS2014+. 

− Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu. 

− Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším využitím 

této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace 

programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen. 

− Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV 

v žádosti za účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací. 
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− Zavazuji se k tomu, že  o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního 

procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV. 

− Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude 

vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS2014+. 

− Umožním ŘO OP VVV přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury, apod., a to 

kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho 

udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném 

prohlášení. 

 

 

V …………………………………. dne …………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………   ………………………………… 

Jméno a příjmení statutárního orgánu / zmocněné osoby   Podpis 


