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Część VIII. Oświadczenie
Wypełnia/ją osoba/y upoważniona/e do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań majątkowych w imieniu
wnioskodawcy.
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że wszelkie informacje zawarte w niniejszym wniosku, włącznie
z opisem projektu, są wedle mej najlepszej wiedzy zgodne z prawdą i jest mi znana treść załączników
do formularza wniosku.
Potwierdzam, że nasza instytucja dysponuje środkami finansowymi i możliwościami działania, jakich wymaga
realizacja proponowanego projektu.
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z przepisami środki finansowe nie mogą zostać przyznane wnioskodawcom,
którzy znajdują się w jednej z niżej wymienionych sytuacji:
(a)

(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)
(h)

zostali postawieni w stan upadłości lub likwidacji, podlegają zarządowi sądowemu, zawarli ugodę
z wierzycielami, zawiesili działalność gospodarczą, toczy się wobec nich postępowanie w tych sprawach lub
znajdują się w analogicznej sytuacji wynikającej z zastosowania podobnej procedury przewidzianej w przepisach
danego kraju,
zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo dotyczące etyki zawodowej,
zostali uznani za winnych poważnego naruszenia etyki zawodowej, udowodnionego w dowolny sposób uznany
za uzasadniony przez instytucję zlecającą,
nie wypełnili zobowiązań dotyczących opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub płacenia podatków
zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym mają siedzibę, lub przepisami w kraju instytucji zlecającej lub kraju,
w którym umowa ma być wykonywana,
wydany został wobec nich prawomocny wyrok za oszustwo finansowe, korupcję, udział w organizacji
przestępczej lub jakiekolwiek inne działanie niezgodne z prawem, szkodzące interesom finansowym Wspólnoty,
w wyniku innej procedury przetargowej lub procedury przyznawania środków finansowych z budżetu Wspólnoty
stwierdzono, że poważnie naruszyli umowę z powodu niedopełnienia zawartych w umowie zobowiązań,
w związku ze swym wnioskiem o środki finansowe znaleźli się w sytuacji konfliktu interesów,
w swym wniosku o środki finansowe przedstawili niezgodne z prawdą informacje wymagane przez instytucję
zlecającą jako warunek udziału w procedurze przyznawania środków finansowych lub nie przedstawili tych
informacji.

W przypadku zaakceptowania naszego wniosku upoważniam Narodową Instytucję Zarządzającą Polsko-Ukraińską
Radą Wymianą Młodzieży do publikowania na swej stronie internetowej lub w jakiejkolwiek innej odpowiedniej
formie następujących danych:

nazwa/nazwisko i adres beneficjenta środków finansowych,

przeznaczenie środków finansowych,

przyznana kwota i procent finansowania kosztów zatwierdzonego programu pracy.
Wnioskodawca zobowiązuje się informować Narodową Instytucję Zarządzającą o wszelkich zmianach mających wpływ
na działania przedstawione w niniejszym wniosku.
Nazwa wnioskodawcy:

Pieczęć wnioskodawcy:

Przedstawiciel(e) prawny(i)*
Imię i nazwisko (drukowanymi literami):
Miejsce:

Podpis:

Data:
Koordynator projektu (osoba kontaktowa)
Imię i nazwisko (drukowanymi literami):
Miejsce:

Podpis:

Data:

* Jeżeli występuję więcej niż jeden przedstawiciel prawny, należy skopiować tę część i dodać kolejnych przedstawicieli, którzy na
oświadczeniu złożą swój podpis.

