Příloha žádosti o podporu
Pro výzvy:
02_20_080 Šablony III – MRR
a 02_20_081 Šablony III – VRR

Čestné prohlášení
o výběru režimu veřejné podpory

			
Smyslem tohoto prohlášení je vyhodnocení charakteru činností žadatele a posouzení dopadu podpory pro
výběr vhodného režimu podpory tak, aby podporou projektu nedošlo k porušení pravidel veřejné podpory
ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“).
V případě pochybností poskytovatele o správnosti či pravdivosti poskytnutých údajů, či pro potřeby budoucích kontrol, je žadatel na základě výzvy poskytovatele povinen uvedené údaje doložit/prokázat/vysvětlit.
Návod pro vyplnění Čestného prohlášení je uveden červenou barvou ve formuláři:
–

pokud převažuje veřejné financování vzdělávání = mimo režim veřejné podpory

–

pokud nepřevažuje veřejné financování vzdělávání = režim de minimis
(bílá pole vyplňte)

Název projektu

Klikněte sem a zadejte text.

Identifikace projektu / HASH kód žádosti

HASH kód je identifikační číslo žádosti o podporu
v IS KP (až po finalizaci a podepsání se generuje
registrační číslo)

Žadatel

Klikněte sem a zadejte text.

Se sídlem:

Klikněte sem a zadejte text.

IČO

Klikněte sem a zadejte text.

www stránky

Klikněte sem a zadejte text.

Velikost žadatele1

Nejčastěji půjde o mikropodnik.

Právní forma/zřizovatel

Klikněte sem a zadejte text.

Průměrné roční školné/poplatek na 1 dítě/žáka

Pokud je uvedeno roční školné/poplatek (= soukromé
financování), bude v části I tohoto formuláře podíl
veřejného financování nižší než 100%

Žadatel prohlašuje níže uvedené skutečnosti, které slouží k posouzení hospodářského/nehospodářského
charakteru vzdělávání (část I.):

1 Viz Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, s. 36).
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ČÁST I.
POSOUZENÍ HOSPODÁŘSKÉHO/NEHOSPODÁŘSKÉHO CHARAKTERU VZDĚLÁVÁNÍ
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1. Celkové roční neinvestiční náklady na vzdělávání
(hlavní činnost)

Klikněte sem a zadejte text. Kč

2. Celkové obdržené roční neinvestiční veřejné prostředky na vzdělávání (hlavní činnost)

Viz výše: je-li uvedeno roční školné, nemůže být
částka v tomto bodě rovna částce o řádek výše
v bodě 1 Kč

3. Jaký je podíl veřejného financování na celkových
neinvestičních nákladech na vzdělávání (hlavní
činnost)?

Vypočteno z bodu 1 a 2 výše %

4. Převažuje financování poskytovaného vzdělávání
(hlavní činnosti) z veřejných prostředků3?
 Odpovíte-li ANO (v daném případě lze na poskytované vzdělávání nahlížet jako na nehospodářskou
činnost, je vyloučen znak poskytnutí podpory podniku), můžete v části II. zvolit podporu mimo režim
veřejné podpory ve smyslu čl.107 odst.1 SFEU.

Dle výše procenta v bodě 3 zvoleno ANO (převažuje veřejné financování) nebo NE (nepřevažuje
veřejné financování).

 Odpovíte-li NE, zvolte v části II. podporu de minimis (podporu malého rozsahu) a v ISKP14+ zvolte
v žádosti o podporu režim podpory de minimis.

ČÁST II.
VÝBĚR REŽIMU PODPORY
Na základě posouzení hospodářského/nehospodářského charakteru vzdělávání/činností poskytovaného/poskytovaných žadatelem vyberte relevantní režim podpory pro Váš projekt:
☐

MIMO REŽIM VEŘEJNÉ PODPORY = převažuje veřejné financování: Žadatel prohlašuje, že na
základě skutečností uvedených v části I. tohoto prohlášení požadovaná podpora kumulativně nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl.107 odst.1 SFEU a jeho projekt může být podpořen mimo
režim veřejné podpory (žadatel není podnikem).

☐

DE MINIMIS = nepřevažuje veřejné financování: Žadatel prohlašuje, že na základě skutečností uvedených v části I. tohoto prohlášení nelze vyloučit kumulativní naplnění znaků veřejné podpory, a proto
bude čerpat podporu na realizaci projektu v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 SFEU na podporu de minimis.

2 Uveď te údaje za předchozí uzavřené účetní období.
3 Na veřejné vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému, převážně financované a kontrolované státem, lze podle judikatury
pohlížet jako na nehospodářskou činnost.
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Dále žadatel prohlašuje, že splní tyto podmínky – Je-li zaškrtnuto DE MINIMIS, musí být zaškrtnuty
i dvě níže uvedené podmínky:
☐

Požadovaná podpora nepřesáhne 200 tis. EUR4;

☐

Podpora nebude využita na činnosti v oblastech vymezených v článku 1, odst. 1, písm. a) až
e) Nařízení č. 1407/20135. Pokud žadatel působí v odvětvích vymezených v článku 1 odst. 1,
písm. a) až c) Nařízení č. 1407/2013, zajistí, aby např. oddělením činností nebo rozlišením
nákladů, výhoda z poskytnuté podpory ani částečně neplynula na činnosti/oblasti vyloučené
z působnosti tohoto nařízení.

Žadatel čestně prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a je si vědom právních následků nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti vrátit poskytnutou podporu.

V ----------------------------------------

dne -----------------------------------

---------------------------------------------------------Jméno, příjmení, funkce

-----------------------------------------------------------------Podpis statutárního orgánu
žadatele / osoby jednající
na základě plné moci

4 Doporučujeme všem žadatelům, aby si před podáním žádosti o podporu, která má být poskytnuta v režimu de minimis, vždy ověřili svůj „disponibilní limit“ pro čerpání de minimis a přizpůsobili rozpočet svého projektu tak, aby poskytnutím podpory nedošlo k překročení tohoto limitu. Uvedený
limit je nezbytné zkoumat v součtu za všechny subjekty spadající do definice „jednoho podniku“. Před vydáním právního aktu bude v rámci kompletace podkladů pro vydání právního aktu ověřeno, že poskytnutím podpory nedojde k překročení limitu de minimis, který je stanoven ve výši 200 tis.
EUR / jeden podnik / 3 roky. Bližší informace k podpoře de minimis viz kap. 15.3.2 Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP VVV.
5 Podporu de minimis dle Nařízení č. 1407/2013 lze poskytnout podnikům ve všech odvětvích s výjimkou:
a) podpory poskytované podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se vztahuje nařízení č.1379/2013;
b) podpory poskytované podnikům v oblasti prvovýroby zemědělských produktů;
c) podpory poskytované podnikům činným v odvětví zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, je-li výše podpory stanovena na
základě ceny nebo množství produktů zakoupených od prvovýrobců nebo uvedených na trhu danými podniky, nebo je-li poskytnutí podpory závislé
na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána provovýrobcům;
d) podpory na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo členských států, tj. podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením
a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji v souvislosti s vývozní činností;
e) podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.
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