
 

 

 

Návod na vyplnění Čestného prohlášení k žádosti o podporu pro žadatele 

o podporu/partnera s finančním příspěvkem o účasti v programu TREND1 

 

Všeobecné informace: 

▪ ČP vyplňuje žadatel i případný partner s finančním příspěvkem   

▪ jedná se o povinnou přílohu žádosti o podporu  

▪ ČP se týká pouze 6. a 7. soutěže programu TREND TAČR 

▪ v případe, že se žadatele/partnera týká více variant, dokládá pouze jedno ČP 

 

Návod je rozdělen a popsán dle situací:   

1. Žadatel/partner nepodal žádný projekt do 6. / 7. soutěže programu TREND 

▪ zaškrtne první možnost ČP a nic jiného nedokládá 

2. Žadatel/partner podal projekt do 6. / 7. soutěže programu TREND  

➢ podaný projekt je obdobný, ale nebyl podpořen  

o žadatel/partner zvolí třetí možnost na ČP a doloží, že projekt nebyl podpořen formou 

odkazu na pdf dokument Vyhlášení výsledků 6.  /7. veřejné soutěže programu TREND spolu 

s informací k pořadovému číslu návrhu projektu, případně doloží Rozhodnutí o výsledku 

veřejné soutěže 

o žadatel/partner může eventuálně doložit stažení návrhu projektu potvrzením od TAČR nebo 

snímkem obrazovky dokládající stažení projektu ze soutěže 

➢ podaný projekt je obdobný a byl podpořen 

o do OP TAK žádost o podporu pro tento projekt žadatel nepodává     

➢ podaný projekt není obdobný a nebyl podpořen  

o žadatel/partner zvolí druhou možnost na ČP a uvede informaci, že návrh projektu nebyl 

podpořen 

o v případě, že žadatel/partner podal do 6. / 7. soutěže TREND vícero návrhů, které nebyly 

obdobné a nebyly podpořeny, jejich výčet může uvést v samostatné příloze   

➢ podaný projekt není obdobný a byl podpořen 

o žadatel/partner zvolí druhou možnost na ČP 

o k tomuto projektu uvede informace k předmětu projektu (stručný popis hlavní náplně 

projektu případně plánovaných výstupů projektu, max. 3 věty) 

o v případě většího počtu podpořených projektů (např. u partnerů z řad vysokých škol) je 

možné tento popis doložit samostatným dokumentem  

                                                           
1 Dále jenom ČP.  


