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Čestné prohlášení statutárního zástupce
pro 1. veřejnou soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací GAMA
Uchazeč/další účastník projektu

I.
Název:
Sídlo:
IČ:

Právní forma:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u ..........................................v oddílu ...................,
vložka..............................1

II.

Statutární zástupce/člen statutárního orgánu uchazeče/dalšího účastníka

s oprávněním podepisovat za organizaci (dle obchodního či jiného rejstříku)
Jméno a příjmení:
Bydliště:
(dále jen "statutární zástupce").

III.

Čestné prohlášení statutárního zástupce

Já, výše uvedený tímto čestně prohlašuji, že:
1.

uchazeč splňuje všechny podmínky pro typ organizace, kterou deklaruje být, tzn. buď
podmínky pro jednu z kategorií podniku dle Nařízení komise2, v případě že se do
programu hlásí jako podnik, nebo splňuje podmínky uvedené v definici výzkumné
organizace Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a to
v případě že se do programu hlásí jako výzkumná organizace.

2.

v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) ve znění pozdějších předpisů

1

Pouze u uchazečů zapsaných v Obchodním rejstříku.
Nařízení Komise 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o
ES prohlašují určité kategorie za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových
výjimkách) (dále jen „Nařízení komise“).
2

a článkem 1 odst. 6 písm. a) a c) Nařízení Komise:
a)

uchazeč má příslušné oprávnění k činnosti, je-li vyžadováno zvláštním právním
předpisem,

b)

uchazeč nepodal návrh na povolení vyrovnání, nebo vůči němu nebyl podán návrh
na prohlášení konkursu na jeho majetek, anebo nebyl zamítnut návrh
na prohlášení konkursu pro nedostatek jeho majetku,

c)

uchazeč není v likvidaci a jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen
v insolvenčním řízení,

d)

uchazeč má vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo
rozpočtu územního samosprávného celku a další splatné závazky vůči státu,
státnímu fondu, zdravotní pojišťovně nebo České správě sociálního zabezpečení,

e)

žádný z členů statutárního orgánu nebyl v posledních třech letech disciplinárně
potrestán za výkon odborné činnosti související s předmětem veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích,

f)

nejsem v pracovněprávním ani jiném obdobném poměru k poskytovateli,

g)

na uchazeče nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise
prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,

h)

uchazeč není podnikem v obtížích.

