Załącznik nr 15 do Regulaminu Rady
Wzór oświadczenia Wnioskodawcy w przedmiocie zgodności operacji z PO RYBY 2014-2020
Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i
spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 20142020, dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
niepełnosprawnych.
W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy na projekt pt.
„…………………………………………………………………………………………………………"
oświadczam, że:
Operacja będzie realizowana w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminację, co oznacza, że
operacja zakłada co najmniej neutralne podejście do równego traktowania kobiet, i mężczyzn jako
uczestników lub odbiorców operacji;
Operacja będzie miała co najmniej neutralny wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady
równej dostępności dla osób niepełnosprawnych;
Operacja będzie realizowana z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, co oznacza
zachowanie równowagi w przyrodzie, przy jednoczesnym kreowaniu warunków sprzyjających jej
rozwojowi oraz budowanie konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która w sposób racjonalny
oszczędny będzie wykorzystywała zasoby naturalne.
Niniejsze Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności prawnej „Oświadczam, że
informacje zawarte w powyższym oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r, poz.1137 z późn. zm.)”

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

……………………….

……………………….

Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie
w ramach priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020, dotyczące
niezakończenia operacji
W związku z ubieganiem się o przyznanie pomocy na projekt pt.
„…………………………………………………………………………………………………………"
oświadczam, że:
oświadczam, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowane do realizacji zadania w
zestawieniu rzeczowo — finansowym nie zostały w pełni zrealizowane tzn. iż operacja jako całość nie
została zakończona.
Niniejsze Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności prawnej „Oświadczam, że
informacje zawarte w powyższym oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i
faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r, poz.1137 z późn. zm.)”

miejscowość i data

podpis wnioskodawcy

……………………….

……………………….

