
 
 
 

Załącznik nr 3 

do ogłoszenia o otwartym naborze Partnera Nr 1/2017 

 
 
 
 

 

…………………………………     

     (pieczęć podmiotu)  

 

……………, dnia………………. 

 

 

Gmina Milejczyce 

ul. Szkolna 5  

17-332 Milejczyce 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

W związku z ubieganiem się o wspólne przygotowanie i realizację projektu partnerskiego z Gminą Milejczyce 

niniejszym oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję:  

 jest podmiotem spoza sektora finansów publicznych, 

 posiada odpowiednie zasoby rzeczowe, finansowe i ludzkie niezbędne do przystąpienia  

w charakterze partnera do realizacji projektu, 

 jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu zgodnie z punktem V.1.1 Kto 

może składać wnioski - Typ wnioskodawcy – warunków udzielenia sparciana na operacje realizowane przez 

podmioty inne niż LGD, stanowiącego zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków 2/2017, 

 nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769); 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. 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.), 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych 

należności wymaganych odrębnymi przepisami, 

 nie jest powiązany z Gminą Milejczyce w rozumieniu załącznika nr I do 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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 

Jednocześnie deklaruję współpracę z Gminą Milejczyce w trakcie przygotowywania i realizacji projektu. 

 

 

…………………………….. 

(data) 

……………………………………….. 

(podpis i pieczęć)* 

 

 

 

* podpis osoby / osób uprawnionej /-ych do reprezentowania podmiotu 


