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Príloha žiadosti o NFP č. 6

Sumárne čestné vyhlásenie*

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Štatutárny zástupca(ovia):


	
Ako štatutárny orgán žiadateľa s ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku čestne vyhlasujem, že:

	žiadateľ nie je dlžníkom na daniach,
	žiadateľ nie je dlžníkom na zdravotnom poistení,
	žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení,
	žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu,
	žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
	žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu,
	žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením ŽoNFP,
	žiadateľ nepatrí do skupiny podnikov, ktoré sú považované za jediný podnik podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis,
	žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona o nelegálnej práci za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP,
	žiadateľ ku dňu podania žiadosti o NFP nedisponuje účtovnou závierkou.



*    nerelevantné prečiarknite  (v prípade ak žiadateľ v čase podania žiadosti o NFP predloží potvrdenia jednotlivých inštitúcií, príp. sa uvedené nevzťahuje na žiadateľa)



Ako štatutárny orgán žiadateľa s ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku čestne prehlasujem, že som si vedomý dôsledkov vyplývajúcich z nepravdivých údajov a v čase pred vydaním rozhodnutia ŽoNFP predložím potvrdenia príslušných inštitúcií deklarujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci v zmysle kapitoly 3.1 a 3.7  Príručky pre žiadateľa (týka sa písm. a) – f) a i) , j) tejto prílohy).



V ................................, dňa..........................






.............................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu (ov)


