Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo
stiprinimo projektų finansavimo
2023-2024 metais konkurso
1 priedas

DEKLARACIJA
(data)
Aš, ______________________________________________,veikiantis (-i) pareiškėjo
(vardas ir pavardė)
_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad nėra
(pareiškėjo pavadinimas)
toliau nurodytų aplinkybių:
1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo
veiklos;
2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje
(nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio
asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal
paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių
nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222
straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas);
3. pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos
informacijos;
4. pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo konkursą
organizuojančiai įstaigai, kaip ji apibrėžta Projektų administravimo taisyklių 4 punkte, nurodytai
konkurso nuostatuose, dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos konkursą
organizuojančios įstaigos valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, komisijų nariams;
5. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių, išskyrus valstybinio socialinio draudimo įmokų,
mokėjimo įsipareigojimus ir šių įsipareigojimų suma neviršija 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;
6. pareiškėjas turi konkurso nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančius reikalingus
žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius gebėjimus įgyvendinti projektą;
7. pareiškėjas neteikia Konkursui paraiškos finansuoti projektą, kuri jau yra arba buvo
finansuota dalyvaujant kituose Agentūros, Ministerijos, Ministerijai pavaldžių įstaigų programų
finansavimo konkursuose.

8. pareiškėjas yra pateikęs finansinių ir veiklos ataskaitų rinkinius juridinių asmenų
registrui, o taip pat - šiuos rinkinius bei informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus
viešai paskelbę savo interneto svetainėje (jeigu ją turi), jei pareiškėjas yra nevyriausybinė
organizacija pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.
Man yra žinoma, kad šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją,
vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 108.4 papunkčiu, sudaryta valstybės biudžeto lėšų
naudojimo sutartis bus vienašališkai nutraukta.
Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba
vertimai yra tikri.

______________________

__________________

(pareiškėjo vadovo ar jo

(parašas)

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

____________________
(vardas ir pavardė )

