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 Стр  от 
Приложение № 9
към Правилника за оценка  на проектни предложения  по схема  „Подпомагане на научноизследователската и  развойна дейност  на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.19 И ЧЛ.21 ОТ ПУСНИФ
                           (собствено, бащино, фамилно име) 
						(наименование на търговеца )  
 (посочва се име на проекта) 
Декларирам, че:         
- представляваното от мен предприятие не е предприятие в затруднено положение  по смисъла на т.11 от Допълнителната разпоредба на ПУСНИФ;
-  представляваното от мен предприятие не е предприятие, срещу което съществува неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар, с изключение на схемите за помощ за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия
- в проекта, с който кандидатства представляваното от мен предприятие, не са заложени дейности, свързани с износа за трети страни или други държави членки, а именно дейности, които са пряко свързани с изнесените количества, с изграждането и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи във връзка с износа; 
- проектните дейности, с които кандидатствам за финансиране, не са обвързани с условието за използване на местни за сметка на вносни стоки;
- проектните дейности, с които кандидатствам за финансиране  не попадат: 
в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейскияпарламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент(ЕО) № 104/2000 на Съвета
 или
 в сектора на първично производство на селскостопански продукти;
- проектните дейности, с които кандидатствам за финансиране, не са насочени към улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета. 
- проектът не съдържа класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
- ако основният предмет на дейност на представляваното от мен предприятие попада в сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент № 104/2000 на Съвета,(ЕО) № 104/2000 на Съвета или сектора на първично производство на селскостопански продукти, и  проектното предложение, бъде одобрено за финансиране, ще водя отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в горепосочените сектори да не се ползват от финансирането, предоставено по настоящата процедура.
  - ако проектът бъде одобрен, помощта за финансиране няма да бъде прехвърляна частично или изцяло на първичните производители в сектора на преработката на селскостопански продукти.
 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодексза деклариране на неверни обстоятелства.
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