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Załącznik nr 2 do umowy nr ………………… 

powierzenia grantu z dnia …………………………. 

 

OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY 

 

W imieniu Grantobiorcy , świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu 

karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne, oświadczam/y, 

że:  

 zapoznałam/em/liśmy się i akceptuję/emy zapisy Umowy i deklaruję/emy jej przestrzeganie;  

 jedynym właścicielem konta wskazanego w § 6 punkt 3 jest Grantobiorca;  

 Grantobiorca posiada siedzibę na terenie obszaru LGD;  

 realizacja grantu, jest zgodna z celami statutowymi Grantobiorcy, a odbiorcami grantu są/będą 

mieszkańcy obszaru LGD;  

 wszystkie przedłożone dokumenty, udzielone informacje oraz złożone oświadczenia zawarte w Umowie 

i załączniku do niej lub przekazane LGD przed zawarciem Umowy, w tym we „Wniosku o powierzenie 

grantu" są prawdziwe, aktualne i wiążące;  

 nie zataiłem/am/liśmy przed LGD jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji prawnej ani 

ekonomiczno-finansowej reprezentantów Grantobiorcy, ani też innych informacji mogących mieć 

wpływ na zawarcie i realizację umowy;  

 wobec reprezentantów Grantobiorcy nie toczy się w dniu zawarcia Umowy postępowanie egzekucyjne 

ani zabezpieczające;  

 w uzasadnionych przypadkach konfliktowych zobowiązuje/my się do pokrycia kosztów dochodzenia 

roszczeń od LGD, w tym kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów windykacji i kosztów 

egzekucyjnych, poniesionych przez LGD;  

 nie będę/będziemy korzystał/li z innych środków publicznych w celu pokrycia kosztów kwalifikowalnych 

ponoszonych w związku z realizacją Grantu, ani nie będę/będziemy wykorzystywał/wykorzystywali 

dofinansowania na pokrycie kosztów pokrywanych już z innych środków publicznych (zakaz 

podwójnego finansowania);  

 Grantobiorca nie prowadzi działalności gospodarczej;  

 zobowiązuje/my się do pełnego stosowania wszystkich właściwych przepisów prawa.  

 

 

 

Data, podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionej/nych ze strony Grantobiorcy (w przypadku braku 

pieczątki imiennej, należy podpisać czytelnie, wskazując pełnioną funkcję) 

 

(Podpis składa/ją osoba/y upoważnione do składania oświadczeń woli przez Grantobiorcę w sprawach 

majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub innym dokumencie 

regulującym kwestie reprezentacji) 


