K. DEKLARASYON

Başvuru sahibi kurum adına, kanunen bağlayıcı taahhütlerde bulunmaya yasal
olarak yetkisi olan kişi tarafından imzalanacaktır.
Aşağıdaki imza sahibi olan ben,
Bu başvuru formunun “bütçe” bölümünde belirtildiği şekliyle kurumumuz için
Ulusal Ajansımdan hibe talep ediyorum.
Beyan ederim ki:
Bu başvurunun içerdiği tüm bilgiler doğrudur.
Temsil ettiğim kurum, teklif çağrılarına katılmaya uygun yasal kapasiteye sahiptir.
Temsil ettiğim kurumun finansal ve operasyonel kapasitesi, teklif edilen faaliyeti
veya çalışma programını tamamlamak için yeterlidir.
AYRICA;
Temsil ettiğim kurum, Çağrıda tanımlandığı şekli ile “resmi bir kurum” olarak
kabul edilmektedir ve bu statüsünün kanıtlanmasının istenmesi durumunda
gerekli kanıtları sağlayabilir, yani: kurumumuz öğrenim fırsatları sağlamaktadır
ve;
son iki yılı aşkın bir süredir, kurumun yıllık gelirinin en az %50’si kamu
kaynaklarından elde edilmiştir (a),
ya da kurumumuz kamu kurumları tarafından veya bunların temsilcileri tarafından
denetlenmektedir (b).
Kurumum adına, Topluluk hibe sözleşmelerinin imzalanması için yetkilendirilmiş
bulunmaktayım.
Onaylarım ki:
Temsil ettiğim kurum;
• İflas etmemiş, tasfiye halinde bulunmamakta ve bu durumları nedeniyle
işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülmemekte, konkordato ilan
ederek alacaklılar ile anlaşma yapmamış, faaliyetleri askıya alınmamış
veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu durumunda olmayan; veya
ulusal mevzuatta veya yönetmelikte öngörülen benzer durumlarda
bulunmamakta;
• Kesinleşmiş herhangi bir yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan
mahkum olmamış;
• Ulusal Ajans tarafından, herhangi bir yoldan görevlerini ağır bir şekilde
kötüye kullandıklarının ispat edilebileceği bir durumun söz konusu
olmadığı;
• Kurulu bulundukları ülkenin veya hibe sözleşmesinin imzalanacağı ülkenin
yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili
yükümlülüklerini yerine getirilmiş;
• Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya
Avrupa Topluluğu mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı
faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olunmamış;
• Hali hazırda Mali Tüzük’ün (16/05/2002 tarihli Konsey Tüzüğünde
25/06/2002 tarihli değişik) 96 (1) Maddesinde refere edilen cezalı
durumlara düşmemiştir.

Kabul ederim ki:
•
•

•

Temsil ettiğim kurum, hibe sözleşmesi sürecinde yukarıda açıklanan
ifadelerden veya aşağıda belirtilen durumlardan herhangi biri ile ters düşer
durumda olması halinde hibeden yararlanamayacaktır.
Çıkar ilişkisine konu olunması (doğrudan veya dolaylı bir yoldan hibe
dağıtılması sürecine dahil olan kurum veya kişi ile; ailevi, kişisel veya
politik nedenler ile ulusal, ekonomik veya herhangi bir başka nedenden
dolayı);
Hibe değerlendirme sürecine katılım koşulu olarak Ulusal Ajans tarafından
talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunulması
veya bu bilgilerin temin edilememesi.

Bu başvurunun onaylanması durumunda Ulusal Ajans, hibeye hak kazanan
kurumun adını ve adresini, verilen hibenin konusunu ve miktarını ve de hibe
desteğinin oranını yayınlama hakkını saklı tutar.
Daha önceki bir sözleşme veya hibe sözleşme prosedüründe yanlış
beyanda bulunma suçu veya önceki sözleşmelerdeki yükümlülüklerin
karşılanmasında ciddi eksikliklerin olduğu belirlenir ise temsil ettiğim
kurum üzerinde idari ve finansal cezaların uygulanabileceğini kabul
ediyorum.

