
   
 

 

Załącznik Nr 3  

do Ogłoszenia 

 

OŚWIADCZENIA 

W związku z aplikacją w naborze ofert do udziału w charakterze Partnera Gminy 

Szydłów do współrealizacji projektu rewitalizacyjnego w granicach wyznaczonego obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów pn.: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego 

obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” 

(planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich  

i wiejskich) oświadczam/y, że:  

 

1. Dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są pełne i zgodne z prawdą i posiadam/y 

upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.                                                    

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych lub 

złożenie fałszywych oświadczeń1. 

3. Jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektu finansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata  

2014–2020, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku 

zobowiązuje się do zapewnienia trwałości oraz osiągnięcia i utrzymania planowanych 

efektów Projektu opisanych za pomocą wskaźników w okresie 3 lat od płatności 

końcowej zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

r. 

4. Podmiot, który reprezentuję/my nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). 

5. Podmiot, który reprezentuje nie jest przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej 

sytuacji w rozumieniu art. 2 ust. 18 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

6. Podmiot, który reprezentuję/emy nie zalega z uiszczaniem podatków lub innych 

należności wymaganych na rzecz podmiotów publiczno-prawnych. 

7. Podmiot, który reprezentuję/my nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu 

przepisów o pomocy publicznej oraz nie ma powiązań z Gminą Szydłów w rozumieniu 

Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 roku). 

8. Na podmiocie, który reprezentuję/my nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający 

z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub wspólnym 

rynkiem (rynkiem wewnętrznym) o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30 

                                                           
1 Zgodnie z art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 



   
 

kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn.zm.). 

9. Oświadczam, że wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były i nie są 

finansowane z innych programów unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania 

na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, 

oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku 

dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych). 

10. Zapoznałem/śmy się z treścią ogłoszenia o konkursie a w przypadku wyboru oferty 

dopełnimy starań mających na celu zawarcie umowy o partnerstwie z Gminą Szydłów.  

11. Oświadczam, że posiadam (będę posiadał) środki finansowe na zabezpieczenie wkładu 

własnego do niniejszego projektu. 

 

Jednocześnie wyrażam/y zgodę na publiczne udostępnienie informacji o wyborze 

reprezentowanej przeze mnie/przez nas jednostki w przypadku wyboru oferty.  

 

 

 

 

 

……………………………………………………                         

Data, podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych 

do reprezentowania podmiotu 


