A. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že
jsem se seznámil(a) s pravidly komunikace a s podmínkami programu Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Nová zelená úsporám
(dále jen „Program“) zveřejněnými ke dni podání této žádos� na internetových stránkách Programu na adrese www.novazelenausporam.cz a
porozuměl(a) jsem jejich obsahu;
jsem se seznámil(a) s pravidly možnos� vícezdrojového ﬁnancování a dodržím pravidlo, že na jedno opatření je možné současně čerpat podporu z více
veřejných zdrojů, ne však na stejné položky. V případě podpory z více veřejných zdrojů neprodleně oznámím tuto skutečnost Fondu, a to včetně
rozdělení způsobilých výdajů dle jednotlivých veřejných zdrojů sloužících k ﬁnancování realizace opatření;
bankovní účet uvedený v této žádosti je v mém vlastnictví, nejedná se o cizí účet, ke kterému mám pouze dispoziční právo;
zabezpečím udržitelnost projektu po dobu 10 let ode dne vydání Registrace akce a rozhodnu� o poskytnu� dotace, resp. Registrace akce a stanovení
výdajů na ﬁnancování akce organizační složky státu;
umožním subjektům provádějícím ověřovací činnost přístup do objektu, na kterém bylo, je nebo bude realizováno podporované opatření, a poskytnu
veškerou nezbytnou součinnost pro řádné naplnění účelu ověřování, a to po celou dobu administrace žádos� a následně i po dobu udržitelnos�
podporovaného opatření;
jsem si vědom(a), že podpora na instalaci solárních systémů se za podmínek dle odst. 5 § 25 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nepřiznává a neposkytuje;
jsem splnil(a) veškeré podmínky Programu pro poskytnu� dotace stanovené směrnicí Ministerstva životního prostředí č. 2/2015, o poskytování
ﬁnančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015, příslušnou výzvou k podávání žádos� a Závaznými pokyny pro žadatele a
příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy;
opatření, která jsou předmětem této žádos�, byla realizována zcela v souladu s touto žádos�, jejími přílohami a v nich uvedenými parametry;
nemám žádné závazky po lhůtě splatnos� u ﬁnančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva životního prostředí či jiného orgánu
veřejné správy;
mé právo nakládat s nemovitos� není omezeno např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, není nařízena exekuce či příkaz k prodeji předmětu
podpory a předmět podpory není předmětem insolvenčního řízení či policejního obstavení (zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu předmětu
podpory nejsou na závadu);
realizace opatření byla prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilos� pro provádění prací daného typu;
byly provedeny všechny předepsané zkoušky a revize související s realizací podporovaného opatření;
údaje uvedené v této žádos� a v souvislos� s ní jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a že jsem žádné nezamlčel(a). Jsem si vědom(a), že nepravdivost
tohoto čestného prohlášení může mít za následek sankce vyplývající z příslušných právních předpisů včetně pos�hu v důsledku naplnění skutkové
podstaty trestného činu.

B. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji �mto ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Fondu souhlas ke zpracování všech osobních údajů,
které Fond v souvislos� s touto žádos� o dotaci získá za účelem řádné administrace žádos�, a to na dobu realizace a udržitelnos� programu Nová zelená
úsporám. Zároveň souhlasím s �m, aby Fond zpracováním osobních údajů pověřil tře� osoby. Souhlasím také se zařazením do databáze poskytovatele
dotace a se zveřejněním mých iden�ﬁkačních údajů a výše dotace na internetových stránkách Fondu.

C. Ostatní ujednání
Žádost o podporu z programu Nová zelená úsporám může být vyřízena pouze v případě vyplnění všech údajů a doložení kompletních příloh. V případě
nekompletnos� bude Fond postupovat v souladu s podmínkami Programu.
Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem pověřenou osobou a použi� technických, ekonomických a environmentálních údajů ze žádos�
a jejích příloh za účelem prezentace projektů podpořených z Programu.
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