Příloha č. 4
k výzvě č. 02 pro obla

podpory 1.1 – Zvyšování kvali y ve
vzdělávání

Če né prohlášení par nera

Če né prohlášení
Par ner gran ového projek u:

„d

lnit název artnera“

Název operačního programu:

Operační program Vzdělávání pro
konkurence chopno

Čí lo a název obla i podpory:

1.1 Zvyšování kvali y ve vzdělávání

Čí lo globálního gran u:

CZ.1.07/1.1.04

Název globálního gran u:

Zvyšování
kvali y
v Olomouckém kraji

ve

vzdělávání

Jako par ner gran ového projek u názvem „d lnit název r e tu“, k erý e uchází
o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence chopno
če ně prohlašuji, že:


ke dni podání žádo i o gran ový projek m ám vypořádané veškeré pla né
zá vazky vůči orgánům á ní právy a amo právy (po ečkání úhradou
zá vazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění e považují za
vypořádané závazky): jedná e o závazky vůči finančnímu úřadu, zdravo ním
pojišťovnám, Če ké právě ociálního zabezpečení (poji né na ociální
zabezpečení a pří pěvek na á ní poli iku zamě nano i), Celní právě,
Fondu národního maje ku Č , Pozemkovému fondu Č a á ním fondům
( á ní fond živo ního pro ředí, á ní fond kul ury, á ní fond pro podporu a
rozvoj če ké kinema ografie, á ní zeměděl ký a in ervenční fond, á ní fond
dopravní infra ruk ury, á ní fond rozvoje bydlení) a dále vůči krajům, obcím
a vazkům obcí a rovněž i o závazky z jiných projek ů financovaných ze
ruk urálních fondů a Fondu oudržno i vůči orgánům, k eré pro ředky
z ěch o fondů po ky ují,



v době podání žádo i o gran ový projek , ani v uplynulých řech le ech, nebyl
na můj maje ek prohlášen konkurz, nebylo po vrzeno nucené vyrovnání, ani
nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamí nu pro nedo a ek maje ku, není
pro i mě veden výkon rozhodnu í, nebo nej em v úpadku podle zákona č.
182/2006 b., o úpadku a způ obech jeho řešení (in olvenční zákon), ve
znění pozdějších předpi ů, není pro i mně vedena exekuce nebo výkon
rozhodnu í nebo nej em v likvidaci,



můj a u ární zá upce/zá upci nebyl/nebyli od ouzen/i pro re ný čin, jehož
ku ková pod a a ouvi í předmě em činno i organizace, nebo pro re ný
čin ho podář ký nebo re ný čin pro i maje ku;

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje j ou pravdivé a úplné a j em i vědom
právních ná ledků nepravdivého prohlášení, vče ně případné odpovědno i.
2

ouhla ím e zpracováním o obních údajů v ouladu e zákonem 101/2000 b.,
o ochraně o obních údajů, ve znění pozdějších předpi ů, k eré j em dělil za účelem
předložení a realizace gran ového projek u.

V ……………………dne…………………..

………………………………………………
Jméno a příjmení a u árního
zá upce /zá upců

………………………………………
Podpi
a u árního
zá upce /zá upců
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