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Prohlášení o souhlasu 
 
Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich 
dbát: 

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 Cíl EÚS. 

2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy 
Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v 
Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se 
zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou 
projektu, které jsou způsobilé v omezené výši. 

3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen. 

4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu. 

5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet 
Certifikačního orgánu EU (StMWi). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po 
jejich převodu. 

6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši 
(princip refundace). 

7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou 
ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje 
mohou být v rámci evropské a národní legislativy dále předávány třetí osobě (např. Evropské 
komisi). 

8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 
115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců. 

9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů 
na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné informace. 

10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce 
poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned 
oznámit změny v uvedených údajích. 

11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, 
účelnosti a efektivnosti. 

12. Úmyslně nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslně nebo 
nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní 
důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, podepsána a přiložena k žádosti 
příloha „Zásadní význam v žádosti  uvedených údajů pro udělení dotace“.  

13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému 
místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím 
vyhotovení v originále (s podpisem statutárního zástupce). To platí rovněž pro společnou 
přílohu "Partnerská dohoda". 
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