Upřesnění Pravidel pro opatření 3.3. záměr b)
Opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměru b)
Operačního programu Rybářství 2007 – 2013
•

kap. 4. Definice příjemce

Dotace může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí
z akvakultury nebo zpracování ryb provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost
a riziko. Příjemce dotace může být pouze subjekt vyrábějící produkt uznaný a zapsaný do
rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení dle nařízení
komise (ES).Tento zápis upravuje nařízení Rady (ES) č 510/2006.

•

kap. 11. Seznam příloh předkládaných na RO SZIF

Povinné přílohy předkládané při Žádosti o dotaci
a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci:
6) doklad o zapsání svých produktů do rejstříku na úrovni Společenství dle nařízení Rady (ES)
č. 510/2006 – prostá kopie (doloženo fotokopií z Úředního věstníku Evropské unie); C

•

Příloha č.2 - Osnova projektu

kap. 3.3. Technické řešení projektu – tato kapitola se opatření 3.3. záměru b) netýká,
žadatel nevyplňuje

•

Příloha č.6 – Čestné prohlášení je-li žadatelem právnická osoba – str.30

jeli žadatelem právnická osoba použije čestné prohlášení dle přiloženého vzoru viz níže

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
žadatele při podání Žádosti o dotaci z Operačního programu Rybářství
2007 – 2013
Je-li žadatelem právnická osoba:


prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,



prohlašuji, že předložený projekt nebyl a nebude po dobu lhůty vázanosti na účel
podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů,



prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má příjem z akvakultury
(prodeje/zpracování ryb), které dokládám příslušným účetním dokladem,



prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má k datu podání Žádosti o dotaci
vypořádány splatné závazky vůči finančním úřadům, Pozemkovému fondu ČR,
Ministerstvu financí vůči bývalému FNM ČR, SZIF a MZe z titulu § 86 odst. 3 a
odst. 4, § 9 odst. 7 a § 23 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (zákon o půdě) a dotací a vůči ostatním orgánům státní správy (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 i vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují,



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 (hlava II. a IX. Zákona č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů),



prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou,



v žádosti uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro
poskytnutí finančních prostředků z opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a
propagační kampaně, záměr b) v rámci Operačního programu Rybářství 2007 - 2013
stanovené Pravidly pro žadatele.

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

V…………………………

dne………………………

Podpis žadatele…………………....………………………………………………………
(úředně ověřený v případě, že žadatel nepodepisuje čestné prohlášení na regionálním odboru SZIF)

