Załącznik do załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu

Nazwa wnioskodawcy:

Nr wniosku o dofinansowanie:

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
(Wzór oświadczenia dotyczącego aktualności danych i oświadczeń ujętych w dokumentacji projektowej oraz informacji czy realizacja projektu i/lub jego cel są
zgodne z obowiązującymi, na dzień wystawienia oświadczenia, przepisami prawa krajowego i/lub wspólnotowego)
A.

B.

C.
D.
E.

Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz złożone w nim oświadczenia wnioskodawcy są aktualne i zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.
*Oświadczam, że następujące informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu uległy zmianie (jeśli dotyczy):
1) …..
2) …..
Pozostałe informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz złożone w nim oświadczenia wnioskodawcy są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym i
prawnym.
Oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania:
1) na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240z późn. zm.),
2) na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. poz. 2104, z późn. zm.),
3) na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
4) na podstawie 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. z 2018 r. poz. 703, z późn. zm),
5) w związku z obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz rynkiem
wewnętrznym lub wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem
oraz rynkiem wewnętrznym,
6) w związku ze znajdowaniem się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (w szczególności rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu),
7) na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia KE nr 651/2014.
Oświadczam, że realizacja projektu i/lub jego cel są zgodne z obowiązującymi, na dzień podpisania niniejszego oświadczenia, przepisami prawa krajowego
i/lub wspólnotowego.
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Banku Gospodarstwa Krajowego jako Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje
technologiczne o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego mogącego mieć wpływ na realizację wskazanego projektu.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn.zm.)1.

….………………………….., dnia………................……
Miejscowość

………………………………………………..……………….…………………
podpis/y i pieczęć Wnioskodawcy2

Załącznik:
- pełnomocnictwo lub inny dokument poświadczający umocowanie osoby/osób składających podpisy do reprezentowania wnioskodawcy. 3

1

Art. 233 Kodeksu karnego
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub
odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
2 Czytelny podpis osoby/osób reprezentujących Wnioskodawcę, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub innym dokumentem poświadczającym umocowanie takiej osoby/osób do
reprezentowania wnioskodawcy.
3 Obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy Oświadczenie jest podpisywane przez osobę/osoby inne, niż jako uprawnione do reprezentacji we właściwym dokumencie rejestrowym.

