Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2020
pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora
na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Ja, dolu podpísaný žiadateľ/štatutárny zástupca žiadateľai:
meno a priezvisko:
rodné číslo:
meno a priezvisko:
rodné číslo:

I.

čestne vyhlasujem že :

1. všetky informácie obsiahnuté v projektovom zámere (t. j. formulár projektového zámeru
a všetky prílohy k projektovému zámeru) sú pravdivé a úplné;
2. všetky úradne neosvedčené fotokópie dokladov predložené v rámci projektového zámeru
súhlasia s originálmi;
3. údaje uvedené vo formulári projektového zámeru sú zhodné s údajmi uvedenými
v prílohách k projektovému zámeru;
4. v čase podania projektového zámeru nie je voči mne a na nehnuteľný majetok, ktorý je
predmetom stratégie CLLD vedený výkon rozhodnutia;
5. na uvedený projektový zámer som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov;
6. pri príprave a realizácii projektového zámeru som dodržiaval a naďalej budem dodržiavať
princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade s § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
7. v čase predloženia projektového zámeru partnerstvo spĺňa všeobecné podmienky výberu
MAS (viď bod 3.2 Výzvy);
8. bez zbytočného odkladu písomne oznámim riadiacemu orgánu pre PRV všetky
prípadné zmeny, týkajúce sa projektového zámeru a/alebo žiadateľa, ktoré nastanú v čase
od podania projektového zámeru do doručenia hodnotiacej správy žiadateľovi;
9. som si vedomý možných trestných následkov a sankcií v prípade uvedenia nepravdivých
alebo neúplných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005
Z. z. (Trestného zákona).
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II. Podpisom tohto čestného vyhlásenia podľa ustanovenia § 11, ods. 1, písmena a) zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (nehodiace sa prečiarknite)
•

udeľujem súhlas

•

neudeľujem súhlas

so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektového zámeru.
meno a priezvisko:
úradne osvedčený podpis
meno a priezvisko:
úradne osvedčený podpis

i

Štatutárny zástupca podpisuje v súlade s oprávnením konať za právnickú osobu podľa Obchodného zákonníka
(obchodné spoločnosti), zriaďovacej listiny (príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené podľa zákona
o rozpočtových pravidlách), zmluvy alebo zakladateľskej listiny (právnické osoby zriadené podľa Občianskeho
zákonníka) zákona (právnické osoby zriadené na základe zákona)

