PROHLÁŠENÍ SUBJEKTU ZA ÚČELEM POSOUZENÍ A PŘÍPADNÉHO
PŘIDĚLENÍ PODPORY DE MINIMIS
Identifikace subjektu a projektu
Název subjektu
IČ / RČ1
Sídlo
Statutární zástupce / osoba oprávněná jednat
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, email)
Název projektu
Registrační číslo projektu

Účel prohlášení
Prohlášení je vyhotovováno z důvodu zapojení výše uvedeného subjektu do projektu
spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.
Specifikace způsobu zapojení subjektu do projektu2:
Vyčíslení podpory daného subjektu v rámci projektu: 19.756,17………Kč
Účast v projektu může pro výše uvedený subjekt představovat podporu de minimis3.

Obsah prohlášení
Já, níže podepsaný, pro situaci, kdy by zapojení výše uvedeného subjektu do projektu
zakládalo podporu de minimis, čestně prohlašuji, že tento subjekt:
1. Není podnikem činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení
Rady (ES) č. 104/2000, nebo
pokud takovým podnikem je, že podpora, k níž se vztahuje toto prohlášení, nebude ani
nepřímo využívána pro potřeby rybolovu a akvakultury a že aktivity, na které má být
poskytnuta podpora, jsou účetně odděleny od činností v odvětvích rybolovu a
akvakultury.
2. Není podnikem činným v odvětvích prvovýroby zemědělských produktů uvedených v
příloze I Smlouvy o fungování EU, nebo
pokud takovým podnikem je, že podpora, k níž se vztahuje toto prohlášení, nebude ani
nepřímo využívána pro potřeby prvovýroby zemědělských produktů a aktivity, na které
má být poskytnuta podpora, jsou účetně odděleny od činností v odvětvích prvovýroby
zemědělských produktů.
3. Není podnikem v obtížích ve smyslu definice podniku v obtížích
• podle článku 1 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, je-li subjekt malým nebo
středním podnikem,4 nebo
• podle bodu 2.1 Pokynů společenství pro státní podporu na záchranu a
restrukturalizaci podniků v obtížích, je-li subjekt velkým podnikem.5
4. S ohledem na čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) 1998/2006:
1

Subjekt by měl být identifikován identifikačním číslem (IČ); tam, kde IČ není přiděleno, uveďte rodné číslo.
V případě využití podpory na mzdové příspěvky uveďte: 1) předmět činnosti subjektu, 2) pracovní pozici, jež
bude podpořena, 3) místo výkonu práce u podpořené pozice.
3
Dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu
de minimis, Úřední věstník L 379, 15. 12. 2006, str. 5-10.
4
Ve smyslu vymezení malých, středních a velkých podniků dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008.
5
Ve smyslu vymezení malých, středních a velkých podniků dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008.
2
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Není podnikem působícím v oblasti silniční dopravy, nebo
pokud takovým podnikem je, že podpora, k níž se vztahuje toto prohlášení, nebude
ani nepřímo využívána pro potřeby aktivit v oblasti silniční dopravy a aktivity, na
které má být přidělena podpora, jsou účetně odděleny od činností v oblasti silniční
dopravy. *
Je podnikem působícím v oblasti silniční dopravy a aktivity, na které má být
přidělena podpora, spadají do oblasti silniční dopravy. *

* označte křížkem jednu z možností
5. Poslední dvě uzavřená a aktuální účetní období, jež subjekt, kterému má být podpora
přidělena, použil / používá pro daňové účely
Jsou všechna shodná s kalendářními roky (tedy vždy 1. 1. – 31. 12. příslušného
roku)*
Nejsou shodná s kalendářními roky a jsou následující:*

* označte křížkem jednu z možností
Vyplňte pouze, pokud účetní období nejsou všechna shodná s kalendářními roky
Od
Do
Aktuální účetní období
Minulé účetní období
Předminulé účetní období

Prohlášení ke zpracování osobních údajů
Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem
evidence podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje,
ve znění pozdějších předpisů.
Tento souhlas uděluji správci6 a zpracovateli7 pro všechny údaje obsažené v tomto
prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a
svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny uvedené
údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V…………………………………..dne: ………………………………………………
Podpis statutárního zástupce / osoby oprávněné jednat: ………………………………

6

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.
7
Zpracovatelem je poskytovatel veřejné podpory (podpory de minimis) ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o
úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů.
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