Příloha 12a

Prohlášení o činnosti organizace (JU1A)
Název projektu
Název organizace
Organizace je žadatelem (ano/ne)
Organizace je partnerem projektu
(ano/ne)
Sídlo
IČO
Datum zápisu organizace do
veřejného rejstříku

1. Zkušenosti s prací s pachateli trestné činnosti
Uveďte, zda v níže uvedených oblastech máte minimálně tříletou zkušenost s prací
s pachateli trestné činnosti (ano/ne) a v kladném případě tuto zkušenost podrobněji popište
v poli Popis včetně uvedení konkrétního časového období.
Zkušenost
(ano/ne)
Realizace probačních, resocializačních nebo reintegračních programů
Popis:

Zkušenost
(ano/ne)
Poskytování poradenství a dalších obdobných služeb osobám, které
byly odsouzeny pro spáchání trestného činu, při jejich začleňování do
běžného života (např. sociální poradenství, poskytování pomoci při
jednání se státními institucemi, psychologické poradenství, krizová
intervence, dluhové poradenství, reintegrační programy pro podporu
v oblasti zaměstnání, odborné služby v oblasti řešení závislostního
chování, právní poradenství, apod.)
Popis:
1
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Je-li relevantní, uveďte další oblasti zkušeností organizace s prací s pachateli trestné
činnosti včetně podrobnějšího popisu.
Název oblasti
Popis:

Název oblasti
Popis:

2. Výroční zprávy žadatele
Tuto sekci vyplňuje pouze žadatel, který zde dokládá splnění povinnosti stanovené zákonem
č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných registrech právnických a fyzických osob, ve znění
pozdějších předpisů.
Uveďte odkaz na zveřejněné výroční zprávy organizace žadatele za poslední tři roky
(webové stránky organizace nebo Sbírku listin veřejného rejstříku na portálu Justice).
Odkazy na výroční zprávy organizace žadatele

3. Výroční zprávy partnera projektu
Tuto sekci vyplňuje pouze partner projektu, který bude v rámci projektu poskytovat služby
mentoringu a který zde dokládá splnění povinnosti stanovené zákonem č. 304/2013 Sb.,
zákon o veřejných registrech právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (jeli tato povinnost pro daný subjekt relevantní).
Uveďte odkaz na zveřejněné výroční zprávy organizace partnera projektu za poslední tři roky
(webové stránky organizace nebo Sbírku listin veřejného rejstříku na portálu Justice).
Odkazy na výroční zprávy organizace partnera projektu
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4. Čestné prohlášení ke splnění obecných podmínek oprávněnosti žadatele
Tuto sekci vyplňuje pouze žadatel a uvádí ano/ne do sloupce Potvrzení. V případě splnění
všech níže uvedených podmínek je možné uvést ano pouze jednou pro souhrnné potvrzení
podmínek. V případě nesplnění některé podmínky je nutné uvést jednotlivě, které podmínky
splněny jsou a které nikoliv.
Potvrzení
(ano/ne)

Žadatel o grant čestně prohlašuje, že:
a) veškeré informace uvedené v této žádosti o grant jsou úplné a pravdivé
a splňují všechny obecné podmínky pro poskytnutí podpory a je si
vědom právních následků vyplývajících z uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů,
b) bude dodržovat podmínky tohoto grantového řízení a platné právní
předpisy ČR,
c) nemá žádné závazky vůči státním a dalším veřejným rozpočtům, na
daních, na veřejném zdravotním a sociálním pojištění,
d) mu nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo
zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu činnosti a/nebo
související s projektem, ke kterému je předkládána tato žádost o grant,
e) vůči němu (případně vůči jeho majetku) není navrhováno ani vedeno
řízení o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či
prováděna exekuce,
f) se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, v úpadku,
g) se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (likvidace,
zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu
zrušení s právním nástupcem (např. sloučení, splynutí, rozdělení
obchodní společnosti),
h) žádný ze statutárních zástupců organizace nemá v trestním rejstříku
záznam o odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela
s předmětem činnosti, nebo pro trestný čin hospodářský a proti majetku,
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i) tento projekt bude prováděn tak, jak je popsáno v této žádosti o grant,
j) požadovaná finanční částka grantu vyjadřuje odpovídající částku, která
je přiměřená a nutná jako minimum, aby projekt mohl být realizován
a dokončen,
k) na aktivity plánované v projektu v rámci způsobilých výdajů nebude
příjemce ani partner (je-li projekt realizován v partnerství) čerpat ani do
budoucna nárokovat prostředky z jiného finančního nástroje nebo
z jiných veřejných prostředků kromě prostředků určených na
spolufinancování
projektu,
pokud
to
podmínky
stanovené
poskytovatelem jiných prostředků umožňují,
l) aktivity plánované a realizované v projektu nebudou generovat zisk,
m) oznámí jakékoliv změny uvedené v žádosti o grant či v povinných
přílohách Zprostředkovateli programu,
n) bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v žádosti jsou
Zprostředkovatelem programu zpracovávány a využívány za účelem
administrace finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021, a to
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (neboli
GDPR), a že se se zásadami zpracování osobních údajů seznámil.
o) se podrobně seznámil s podmínkami pro
stanovenými výzvou a Pokynem pro žadatele.

poskytnutí

podpory

5. Čestné prohlášení
Organizace čestně prohlašuje, že veškeré informace uvedené v této povinné příloze
žádosti o grant jsou úplné a pravdivé.
Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací
mohou nastat.
Jméno a příjmení

Podpis zástupce statutárního orgánu
nebo písemně zmocněné osoby

Datum
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