
Rozvoj Tanvaldska z.s.

Jiřetín pod Bukovou 103

468 43 Albrechtice v Jizerských horách

sTRATEG l E rov urulrruĚ vrortt Éno v ísrru íHo RozvoJ E

MAs RoZVoJ TANVALDSKA NA oaoogí zot4-2o2o
' Programový rámec |ROP

Název uýzvy MAS: 7.výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-lROP-lnfrastrurrura pro vzdělávání lll

Vyh!ášena dne: 22,7.2021,

Ukončení přúmů žádostí dne: 31.8.2021

Čestné prohlášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů člena Hodnotící komise

Rozvoj Tanvaldska z.s.

Čestně prohlašuji, že nejsem ve vztahu k projektům a k žadatetům o podporu podjat/a a
nepodílel/a jsem se na zpracovóní žódné žádosti nabídky podané v této výzvě, nemóm osobní
zójem na realizaci výše uvedené žódosti o podporu, ani mne s uchazeči, kteří podoli v této výzvě

žádost o podporu, nespojuje rodinný, pracovní či jiný obdobný poměr.

Jméno a příjmení:

Dne: 1".10.2021

ťlal'/ro,{ f,íďlrt,

podpis: 
áU-



Rozvoj Tanvaldska z.s.

Jiřetín pod Bukovou 103

468 43 Albrechtice v Jizerských horách

STRATEG|E KoMUNlTNĚ VEDENÉHo vlísrruíHo RoZVoJE

MAs RoZVoJ TANVALDSKA NA oBDoBí2oL4-2o2o
Programový rámec lROP

Název v,ýzvy MAS: 7 .výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-lROP-lnfrastruktura pro vzdělávání lll
Vyhlášena dne: 22,7.2O2L

Ukončení příjmů žádostí dne: 31.8.2021

Čestné proh!ášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů čIena Hodnotící komise

Rozvoj Tanvaldska z.s.

Čestně prohlašuji, že nejsem ve vztahu k projektům a k žadatelům o podporu podjat/a a
nepodílel/a jsem se na zpracování žódné žódosti nabídky podané v této výzvě, nemóm osobní
zójem na realizaci výše uvedené žódosti o podporu, ani mne s uchazeči, kteří podali v této výzvě

žódost o podporu, nespojuje rodinný, pracovní či jiný obdobný poměr.

Jméno a příjmení: .{o r, ,'íťt u, ?e I C

Dne: 1.10.2021-

eoapis: 

W
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Rozvoj Tanvaldska z.s.

Jiřetín pod Bukovou 103

468 43 Albrechtice v Jizerských horách

STRATEG l E KoM UN lTNĚ VEDEN ÉHo tv Ísrru íHo RoZVoJ E

MAs RoZVoJ TANVALDSKA NA oBDoBí21t4-2o2o
Programový rámec lROP

Název vrýzvy MAS: 7.výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-lROP-lnfrastruktura pro vzdělávání lll

Vyh!ášena dne: 22.7.2021,

Ukončení příjmů žádostí dne: 31.8,2021

Čestné prohtášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů člena Hodnotící komise

Rozvoj TanvaIdska z.s.

Čestně prohlašuji, že nejsem ve vztahu k projektům a k žadatetům o podporu podjat/a a

nepodílel/o jsem se na zpracovóní žódné žódosti nabídky podané v této výzvě, nemóm osobní
zójem na realizaci výše uvedené žódosti o podporu, ani mne s uchazeči, kteří podali v této výzvě

žódost o podporu, nespojuje rodinný, pracovní či jiný obdobný poměr.

Jménoapříjmení: VLAOtn/R Lnrr llA

Dne: 1.].0.2021 q 
'^q//rfuV,-

Podpis:
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Rozvoj Tanvaldska z.s.

Jiřetín pod Bukovou 103

468 43 Albrechtice v Jizerských,horách

sTRATEG l E t<o na t t ru ltru Ě vro r ru É Ho v ísrru íHo RoZvclJ f
MAs RozvoJ TANvALDsKA NA ogoogí2ol4-2o2o

Programový rámec lROP

Název výzvy MAS: 7 .výzva MAS Rozvoj Tanvaldska-lROP-lnfrastruktura pro vzdělávání lll

Vyhlášena dne: 22.7.2O2L

Ukončení příimů žádostí dne: 31.8.2021

Čestné prohtášení o nepodjatosti a neexistenci střetu zájmů č!ena Hodnotící komise

Rezvoi Tanvaidska z.s.

Cestně prohlašuji, že nEjsem ve vztohu k projektům a k žadatelům o podporu podjat/a a

nepodílel/a jsem se na zpracovóní žódné žódosti nabídky podané v tét," .ýz.vě, nemóm osobní

zójem na realizaci výše uvedené žódosti o podporu, ani mne s uchazeči, neři podali v této výzvě

žádost o podporu, nespojuje rodinný, pracovní či jiný obdobný poměr,

Jménoa příjmení: ZD€LJ€L ŠaUZ€L-

Dne: 1.10.2021

podpis:fu/


