Anexa A1
DECLARAŢIE
Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea
coeziunii teritoriale
Măsura Nr. III.2: Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL
LOCAL PESCĂRESC DUNĂREA DE SUD VEST
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………………..
Titlul proiectului : ………...……………………………………………….....................................
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Denumire………………………………..…….................................................................................
Statut juridic ………….................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email …………………………................................
Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI/Pașaport seria …. nr.
……….., CNP ………………………… eliberată de …………………….la data
de……………….., în calitate de reprezentant legal al solicitantului………..denumire
solicitant……………., având la Oficiul Național al Registrului și Comerțului Nr ...................
și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF) ……………………… constituit în baza
………..……….……, în anul ………..…, cu sediul în ............................................
.................................................................................................................................................,
cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform Art. 326 privind
falsul în declarații din Codul Penal, în calitate de solicitant al sprijinului financiar prin
Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime mă angajez prin această
declarație care face parte integrantă din Cererea de finanțare:
•

să asigur contribuția proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de
............. Lei, reprezentând ...% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

•

să finanțez toate costurile neeligibile aferente proiectului;

•

să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;

•

să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată proprietatea asupra
bunurilor achiziționate în cadrul proiectului pentru care s-a acordat finanțarea
nerambursabilă și să asigur exploatarea și mentenanța în toată această perioadă;

•

să mențin pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la ultima plată natura activității pentru
care s-a acordat finanțare nerambursabilă;

•

să asigur utilizarea echipamentelor și bunurilor achiziționate prin proiect pentru scopul
declarat în proiect;

•

ca informațiile incluse în această cerere și detaliile prezentate în documentele
anexate sunt corecte și adevărate, iar asistența financiară pentru care am aplicat este
necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii;
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•

că nu am cunoștință despre nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se
deruleze sau ar putea fi întârziat;

De asemenea, declar că sunt de acord și voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute
în legislația comunitară și națională în vigoare, cu modificările și completările ulterioare.
Reprezentant legal al solicitantului ……………
(nume, prenume - cu majuscule) ……………..
Semnătură

Data:………………………
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