Raport przejściowy

Oświadczenie
Oświadczenie powinno być podpisane przez prawnego reprezentanta organizacji, która może podejmować
zobowiązania w imieniu i na rzecz organizacji. Po podpisaniu Oświadczenie należy zeskanować i dołączyć do raportu
przejściowego.
Ja, niżej podpisanyoświadczam, że:
(1) wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są, zgodnie z moją najlepszą wiedzą, prawidłowe.
(2) podmiot, który reprezentuję, jest uprawniony i ma zdolność finansową i operacyjną do zrealizowania proponowanego
działania lub planu pracy LUB podmiot jest uznany za organ publiczny zgodnie z zasadami określonymi w zaproszeniu do
składania wniosków i może to udowodnić swój status, jeżeli jest to wymagane, a mianowicie: zapewnia możliwości
uczenia się i/lub (a) co najmniej 50% rocznych przychodów w ciągu ostatnich dwóch lat pochodziło ze źródeł publicznych
lub (b) jest kontrolowane przez organy publiczne lub ich przedstawicieli.
(3) Jest upoważniony/a przez organizację do podpisania w jej imieniu umów o dofinansowanie ze strony Wspólnoty.
(4) w przypadku projektów w dziedzinie młodzieży, uczestnicy zaangażowani w działania mieszczą się w limitach
wiekowych określonych przez Program.

SYTUACJE WYKLUCZENIA
(5) oświadczam, w przypadku, gdy kwota wnioskowanego dofinansowania przekracza 60 000 EUR, że organizacja nie
znajduje się w jednej z następujących sytuacji:
a) nie ogłosiła upadłości, nie zostało w stosunku do niej wszczęte postępowanie likwidacyjne lub układowe, lub inne
postępowanie o podobnym charakterze, nie zawiesiła działalności, ani nie znajduje się w sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w ustawodawstwie krajowym;
b) wypełniła zobowiązania odnoszące się do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne lub podatków zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
c) nie została skazana wyrokiem wydanym prawomocnie, który ma walor rzeczy osądzonej (res judicata) za
przestępstwo związane z działalnością zawodową, naruszenie obowiązującego prawa, oraz nie popełniła
jakiegokolwiek bezprawnego działania, które mogłoby mieć wpływ na jej zawodową wiarygodność, ani działania, które
wskazywałoby na bezprawne zamiary lub rażące niedbalstwo, w tym w szczególności którekolwiek z poniższych:
i. celowo zataiła lub przedstawiła fałszywe informacje wymagane do weryfikacji braku podstaw do wykluczenia lub
spełniania kryteriów kwalifikowalności lub legalności lub wykonania umowy, umowy na realizację projektu lub decyzji
o przyznaniu dofinansowania;
ii. zawarła porozumienie z innymi osobami w celu zakłócenia wolnej konkurencji;
iii. naruszyła prawa własności intelektualnej;
iv. próbowała wpłynąć na proces decyzyjny Komisji/Narodowej Agencji podczas procedury przyznawania
dofinansowania;
v. próbowała uzyskać poufne informacje, które mogłyby przynieść nieuzasadnione korzyści w procesie przyznawania
dofinansowania;
d) nie została uznana prawomocnym wyrokiem, któremu przysługuje walor rzeczy osądzonej (res judicata), że jest
winna któregokolwiek z poniższych:
i. oszustwa w rozumieniu art. 3 dyrektywy (UE) 2017/1371 Parlamentu Europejskiego i Rady [1] oraz art. 1
Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzonego przez Radę Aktem z
dnia 26 lipca 1995 r.;
ii. korupcji, zgodnie z definicją w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 lub aktywnej korupcji w rozumieniu art. 3
Konwencji w sprawie zwalczania korupcji z udziałem urzędników Wspólnot Europejskich lub urzędników Państw
Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej na mocy aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. [3] lub postępowania, o
którym mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568 / WSiSW [4], lub korupcji określonej w innych
obowiązujących przepisach;
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2008/841 / WSiSW [5];
iv. prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w rozumieniu art. 1(3), (4) i (5) Dyrektywy (UE) 2015/849
Parlamentu Europejskiego i Rady [6];
v. przestępstw terrorystycznych lub związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicjami zawartymi
odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475 / WSiSW [7], lub podżegania do przestępstw, współudziału
w nich lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których mowa w art. w art. 4 tej decyzji;
vi. pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi, o których mowa w art. 2 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36 / UE [8];
e) wykazano istotne niedociągnięcia w wywiązywaniu się z głównych obowiązków wynikających z wykonywania
umowy, umowy w sprawie przyznania dotacji lub decyzji w sprawie przyznania dotacji finansowanej z budżetu Unii, co
doprowadziło do jej wcześniejszego rozwiązania lub zastosowania kary umownej lub innych kar umownych lub zostało
wykryte w następstwie kontroli, audytów lub dochodzeń przeprowadzanych przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF
lub Trybunał Obrachunkowy;
f) nie ustalono, w drodze prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej, że dopuściła się
nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 [9];
g) zostało ustalone w drodze prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej, że utworzyła podmiot
podlegający innej jurysdykcji, mając na celu obejście zobowiązań podatkowych, społecznych lub innych zobowiązań
prawnych w jurysdykcji swojej statutowej siedziby, centralnej administracji lub głównego miejsca biznesu;
h) (dotyczy wyłącznie osób prawnych lub podmiotów nieposiadających osobowości prawnej) ustalono w drodze
prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej, że podmiot został utworzony z zamiarem, o którym
mowa w pkt. g);
i) w sytuacjach wskazanych w punktach od (c) do (h) powyżej, osoba podlega:
1. fakty ustalone w wyniku audytów lub dochodzeń przeprowadzanych przez Prokuraturę Europejską po jej
utworzeniu, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych lub audyt
wewnętrzny, lub wszelkie inne kontrole, audyty lub kontrole przeprowadzane pod nadzorem intendent instytucji UE,
biura europejskiego lub agencji lub organu UE;
2. nie ostateczne decyzje administracyjne, które mogą obejmować środki dyscyplinarne podjęte przez właściwy
organ nadzorczy odpowiedzialny za weryfikację stosowania standardów etyki zawodowej;
3. fakty, o których mowa w decyzjach podmiotów, którym powierzono zadania związane z realizacją budżetu UE;
4. informacje przekazywane przez państwa członkowskie wdrażające fundusze unijne;
5. decyzje Komisji dotyczące naruszenia unijnego prawa konkurencji lub właściwego organu krajowego w związku z
naruszeniem unijnego lub krajowego prawa konkurencji; lub
6. decyzje o wykluczeniu podjęte przez upoważnionego urzędnika instytucji UE, biura europejskiego lub agencji lub
organu UE.
Jeżeli którekolwiek z powyższych wymagań nie zostało spełnione, prosimy wskazać w załączniku do niniejszego
oświadczenia, o które wymaganie chodzi i podać nazwisko osoby, której dotyczy sytuacja, wraz z krótkim wyjaśnieniem. Z
wyjątkiem sytuacji, o których mowa w lit. d), prosimy również wskazać środki podjęte w celu zaradzenia sytuacji
wykluczenia.

II - DOWODY NA ŻĄDANIE
Narodowa Agencja może zażądać od każdej osoby podlegającej tej deklaracji dostarczenia informacji i odpowiednich
dowodów na temat każdej osoby fizycznej lub prawnej, która jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub
nadzorczego, lub do dostarczenia stosownych dowodów dotyczących samej osoby.
Dowody mogą być wymagane:
- W sytuacjach opisanych w lit. (a), (c), (d), (f), (g) i (h) wymagane jest sporządzenie aktualnego wyciągu z rejestru
sądowego lub dokumentu ostatnio wydanego przez sąd lub organ administracyjny w kraju założenia podmiotu.
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- W przypadku sytuacji opisanej w lit. b) wymagane jest przedstawienie ostatnich zaświadczeń wydanych przez właściwe
organy zainteresowanego państwa.
Nie ma obowiązku przedstawienia dowodu, jeżeli został on już przedłożony do celów innej procedury udzielenia
zamówienia dla tej samej instytucji zamawiającej, pod warunkiem, że sytuacja się nie zmieniła, że dokumentacja jest nadal
ważna i że upłynął czas, który upłynął. ponieważ data jego wystawienia nie przekracza jednego roku.

W PRZYPADKU ZATWIERDZENIA NINIEJSZEGO WNIOSKU
Narodowa Agencja ma prawo opublikować nazwę i adres tej organizacji, przedmiot dotacji i przyznaną kwotę oraz stawkę
finansowania.
Organizacja i inne organizacje partnerskie biorą w niej udział na żądanie w działaniach związanych z rozpowszechnianiem i
wykorzystywaniem prowadzonych przez Narodowe Agencje, Agencję Wykonawczą i / lub Komisję Europejską, gdzie może
być wymagany udział poszczególnych uczestników.
If selected to be awarded a grant, the person subject to this declaration accept(s) the terms and conditions laid down in the
grant agreement or grant decision.
Osoba objęta niniejszą deklaracją może podlegać odrzuceniu z tej procedury i sankcjom administracyjnym (wykluczenie),
jeśli jakiekolwiek oświadczenia lub informacje dostarczone jako warunek uczestnictwa w tej procedurze okażą się
nieprawdziwe.

Miejscowość:

Data (dd-mm-rrrr)

Nazwa podmiotu wnioskującego
Adres:

-

NIP (jeśli dotyczy):
Nazwisko prawnego przedstawiciela:

Pieczęć organizacji wnioskującej (jeśli dotyczy):
Podpis:
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