Dane Wnioskodawcy/Partnera1

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH WE
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego

Województwa

Mazowieckiego

na

lata

2014-2020

na

realizację

projektu

nr………………………………pt.…………………………..………………………………………………………
……………….oświadczam, że informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu oraz
złożone w nim oświadczenia Wnioskodawcy są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, w
szczególności:

1.

2.

3.

4.

1

oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki
przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów
finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej
oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku
dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości w tym pomocy
de minimis o która się ubiegam, są zgodne z warunkami wsparcia
dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
wynikającymi z aktów prawnych wskazanych w regulaminie
konkursu
oświadczam, że nie jestem przedsiębiorcą, który został skazany
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych
zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi,
przeciwko systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
oświadczam, że jako członek lub reprezentant organu
zarządzającego (wykonawczego)/wspólnik/kierownik jednostki
organizacyjnej nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa,
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem
pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi
bankowemu,
karnoskarbowe
albo
inne
związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy

Należy podać nazwę oraz adres Wnioskodawcy/Partnera (należy skreślić niepotrzebne) oraz jego NIP i REGON

oświadczam, że realizując powyższy projekt nie podlegam
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. Nr 157, poz. 1240, z późn.
zm.), zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z
dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 2012 r.
5. poz. 768 z późń. zm.), a także, że nie orzeczono wobec mnie
zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4
ustawy o finansach publicznych. W przypadku zaistnienia
okoliczności powodującej wykluczenie mnie z możliwości otrzymania
dofinansowania na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych lub w przypadku orzeczenia wobec
mnie zakazu dostępu do środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt
1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
niezwłocznie poinformuję o tym Instytucję Pośredniczącą

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy

oświadczam, że niniejszy projekt nie został zakończony
w rozumieniu art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu
6.
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy

oświadczam, że nie rozpocząłem realizacji projektu przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed
dniem złożenia wniosku, przestrzegałem obowiązujących przepisów
7.
prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)
oświadczam, że w przypadku projektu partnerskiego, spełniłem
wymogi dotyczące wyboru partnerów spoza sektora finansów
8. publicznych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020
oświadczam, że projekt opisany we wniosku o dofinansowanie jest
9. zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym z ustawą Prawo
zamówień publicznych
10.

oświadczam, że projekt opisany we wniosku o dofinansowanie jest
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju

oświadczam, że w okresie realizacji projektu na terenie
województwa mazowieckiego lub subregionu województwa
mazowieckiego (w sytuacji, jeśli miejscem realizacji projektu jest
11. wskazany subregion), będzie prowadzone biuro projektu
umożliwiające dostęp do pełnej dokumentacji wdrażanego projektu
oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy
☐ Tak
☐
☐
☐
☐
☐

Nie
Nie dotyczy
Tak
Nie
Nie dotyczy

☐ Tak
☐ Nie
☐ Nie dotyczy

Jednocześnie2:
☐ oświadczam, że ww. oświadczenia nie uległy zmianie w stosunku do wniosku o dofinansowanie
projektu.
☐ oświadczam, że ww. oświadczenia nie uległy zmianie w stosunku do wniosku o dofinansowanie
projektu, za wyjątkiem oświadczeń zawartych w punktach nr ………………….

Niniejsze

oświadczenie

składam/składamy

w

imieniu

Wnioskodawcy

będąc

świadom(a)

odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania
nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

………………………………………….………………………
(podpis/y i pieczęć Wnioskodawcy/Partnera3)

………………………………………………
(miejscowość i data)

2

Należy zaznaczyć właściwe
Oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy/Partnera (należy skreślić
niepotrzebne)
3

