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Čestné prohlášení k podání žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS

Název MAS:
IČ:
Statutární zástupce:

MAS Železnohorský region, z.s.
270 09 076
Josef Blažek – předseda MAS ŽR

MAS Železnohorský region, z.s., za který jedná Josef Blažek, předseda, čestně prohlašuji, že
žadatel:
• MAS (v případě právní formy spolku) a jedná-li se o partnerství MAS bez právní
subjektivity, pak i partneři MAS sdružení v rámci organizační složky příslušné právnické
osoby, jsou seznámeni s Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v
programovém období 2014–2020 a Metodickým pokynem pro využití integrovaných
nástrojů v programovém období 2014–2020, včetně metodických stanovisek ministryně
pro místní rozvoj, vydaných k tomuto metodickému pokynu, kterými jsou standardy
MAS stanoveny,
• MAS (v případě právní formy spolku) vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je partnerství MAS organizační
složkou právnické osoby, vede příslušná právnická osoba účetnictví této organizační
složky odděleně od ostatních činností,
• MAS dodržuje principy otevřeného partnerství a na přistoupení partnerů ani připojení
obcí do území působnosti MAS nejsou vázány nepřiměřeně vysoké poplatky s ohledem k
typu partnera; MAS ani organizace, zajišťující pro MAS správní a finanční činnosti,
nepřijímají mimořádné příspěvky od osob (právnických nebo fyzických), které jsou
žadatelem nebo příjemcem podpory/dotace ve výzvách MAS po dobu realizace a
udržitelnosti projektu, mimo případů, kdy stejné mimořádné příspěvky (související se
členstvím v MAS) poskytují všichni partneři MAS.
• v období od vydání osvědčení o standardizaci do podání této žádosti nedošlo ke změně
stanov, zakládací listiny nebo statutu. Pokud byla provedena změna/změny oproti
původnímu znění odsouhlasenému SZIF v rámci procesu standardizace MAS, je
specifikován jejich rozsah a věcný obsah v samostatné příloze žádosti (Přehled změn
stanov, zakládací listiny nebo statutu provedených od data vydání Osvědčení o
standardizaci do data podání žádosti),
• všechny informace uvedené v Žádosti o kontrolu dodržování standardů MAS jsou úplné a
pravdivé,
• všechny kompetence orgánů MAS, principy jejich jednání a přijímání rozhodnutí a
způsob jejich obsazování jsou jednoznačně definovány ve stanovách nebo zakládací
listině či statutu, které respektují principy metody LEADER (zejm. přístup zdola nahoru)
a jsou povinně zakládány do sbírky listin rejstříkových soudů, zájmové skupiny uvedené
v Žádosti kontrolu plnění podmínek jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku
SCLLD a jsou vymezeny v souladu s SCLLD,
• MAS (v případě spolku), resp. právnická osoba, jež zřizuje organizační složku MAS, má
vedoucího zaměstnance pro realizaci SLLLD v pracovně právním vztahu;
Žadatel si je vědom/bere na vědomí
• případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení/těchto
čestných prohlášení;
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•
•
•

že v případě zjištění nedodržení stanovených podmínek bude o této skutečnost
informován příslušný subjekt implementační struktury evropských fondů zodpovědný za
poskytování podpory přípravných, provozních a animačních činnosti MAS;
že údaje z této žádosti mohou být zpracovávány subjekty Unie a České republiky
příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
že poskytnuté osobní údaje bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako správce
osobních údajů zpracovávat pro účely kontroly dodržování standardů MAS, kterou
provádí na základě Metodiky pro využití integrovaných nástrojů v programovém období
2014-2020, schválené usnesením vlády ze dne 27. srpna 2014 č. 682 ve znění pozdějších
aktualizací, v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V Heřmanově Městci, dne 10. 6. 2020

Josef
Blažek
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Josef Blažek, předseda MAS ŽR

