Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE
Příloha č. 3b – Čestné prohlášení příjemce v období udržitelnosti

VZOR
Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových
stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz v sekci Výzvy a dokumentace

Čestné prohlášení příjemce dotace v období udržitelnosti
Identifikační údaje příjemce:
Název (jméno) žadatele:
Adresa/Sídlo žadatele:
IČ:
DIČ:
Statutární orgán:
Příjemce čestně prohlašuje, že

-

všechny informace v předložené ve Zprávě o zajištění udržitelnosti projektu a přílohách jsou
pravdivé a úplné, je si vědom/a možných právních následků a sankcí, které vyplývají
z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů

-

projekt je v souladu se Smlouvou, příručkami a metodickými pokyny ŘO ROP
projekt je v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí

Příjemce dále čestně prohlašuje, že v období od podání Závěrečné monitorovací zprávy, nebo od
předchozí Zprávy o zajištění udržitelnosti projektu k datu finalizace této monitorovací zprávy:
a) majetek, který byl pořízen resp. zhodnocen z poskytnuté dotace, nebyl převeden na jiného
1
majitele nebo použit na jiné účely, nesouvisející přímo s předkládaným projektem, zároveň tento
majetek nebyl zatížen zástavním právem,
b) nedošlo u něj ke změně plátce / neplátce DPH,
2

c) nemohl uplatnit odpočet DPH vzhledem ke způsobilým výdajům projektu ,
d) nedošlo ke změnám v účetní evidenci, účetních dokladech a evidenci majetku pořízeného
3
v rámci projektu .
. e) nemohl uplatnit mimořádnou slevu na pojistném na sociálním zabezpečení za období 1-7/2009
dle zákona 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, v platném znění, nebo tato sleva není pro výdaje projektu relevantní
f) nedošlo ke změně monitorovacích indikátorů dle Smlouvy o poskytnutí dotace,
g) nedošlo ke změně skutečností dokládaných specifickými přílohami v závěrečné monitorovací
zprávě

1

Pronájem je možný pouze se souhlasem poskytovatele dotace.
pokud příjemce nezaškrtne bod c), pak k tomuto bodu uvede, zda bylo na základě zákona č. 235/2004 Sb., o
DPH využito některé z možností zpětného odpočtu, zda nedošlo ke změně koeficientu (byl-li uplatňován),
případně zda bylo podáno opravné daňové přiznání zahrnující výdaje uplatněné v rámci projektu – příjemce má
přitom povinnost uplatnit možnost zpětného odpočtu, danou zákonem o DPH a vrátit příslušnou částku Řídícímu
orgánu ROP Moravskoslezsko
3
pokud příjemce nezaškrtne bod d), pak k tomuto bodu příjemce uvede veškeré změny a opravy oddělené účetní
evidence pro projekt (např. změny v inventurních sestavách, na kartách majetku; změny a úpravy účetních
dokladů – jejich refundace, dobropisy, jiné způsoby snížení jejich hodnoty apod. – viz výčet ve vzoru Zprávy o
zajištění udržitelnosti projektu)
2
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Pokud u bodu a až g není políčko zaškrtnuto (tj. v projektu došlo ke změnám), uvede příjemce níže
taxativní výčet a zdůvodnění změn.
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.
Jméno a příjmení statutárního orgánu:
V ………………………..

………………………………….
Razítko a podpis

Datum ………………….
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