Příloha č. 3
Čestné prohlášení statutárního zástupce organizace o bezdlužnosti vůči
orgánům státní správy, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení
a vůči územním samosprávným celkům, o souladu informací uvedených
v žádosti o dotaci s veřejnými rejstříky, o neexistenci vazeb s jurisdikcemi
nespolupracujícími v daňové oblasti a o pravdivosti a úplnosti všech částí
a příloh uváděných v žádosti o dotaci u Ministerstva vnitra na rok 2021
(povinná příloha k Zásadám poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními
dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v programu Rozvoj dobrovolnické
služby pro rok 2021)
Jméno a příjmení statutárního zástupce organizace:
Název organizace:
Adresa organizace (sídla):
IČ:
Telefon:
E-mail:
Jako statutární zástupce organizace čestně prohlašuji, že organizace nemá ke dni
podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu u Ministerstva vnitra na rok 2021 žádné
evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení
a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám po lhůtě
splatnosti a není proti ní vedeno exekuční nebo insolvenční řízení.
Prohlašuji, že v žádosti uvedený žadatel k datu podání žádosti není v likvidaci a na
jeho majetek nebyl v posledních 3 letech vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl
zrušen pro nedostatek majetku.
Prohlašuji, že informace uvedené v žádosti o dotaci jsou v souladu s veřejnými
rejstříky.
Prohlašuji, že neexistují vazby mezi příjemcem dotace a
nespolupracujícími v daňové oblasti, uvedeným na unijním seznamu 1.

jurisdikcemi

Prohlašuji, že žádný ze statutárních zástupců/fyzická osoba nemají 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.
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/new/council-revises-its-eu-list-non-cooperative-jurisdictions-4_en

Prohlašuji, že zajistím, aby projekt neměl prokazatelně negativní vliv na trvale
udržitelný rozvoj, na podporu rovnosti žen a mužů a aby v rámci projektu
nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu,
náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální
orientace.
V žádosti uvedená nestátní nezisková organizace, fyzická či právnická osoba se
zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace z příslušného dotačního titulu
stanovené Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro
Rozvoj dobrovolnické služby na rok 2021.
Souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly vedeny Ministerstvem vnitra v listinné i
elektronické formě pro potřeby zpracování žádosti a aby byly zpracovány pro účely
administrace, statistiky, evidence a účetnictví Ministerstva vnitra.
Dále jako statutární zástupce organizace čestně prohlašuji, že všechny části a
přílohy v této žádosti jsou pravdivé a úplné.
Toto stvrzuji svým podpisem.
Podpis:

Datum:

Razítko organizace:
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