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 Стр  от 
Приложение № 5
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 ДЪРЖАВНИ/МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ1 И ФИНАНСИРАНЕ/НЕФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
                           (собствено, бащино, фамилно име) 
 (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да  представлява и управлява  - напр.  Изпълнителен директор, управител и др.) 
(наименование на кандидата/партньора )  
с подадено заявление за кандидатстване
                                                      (вписва се наименованието на проекта)
ДЕКЛАРИРАМ,
 
 
че представляваното от мен предприятие/представляваната от мен организация за научни изследвания и разпространение на знания:
 
финансиране, имащо характер на държавна помощ за дейностите по проекта,   
които са заявени за съфинансиране от Агенцията;  
финансиране, имащо характер на минимална помощ за дейностите по проекта,
които съм заявил за съфинансиране от Агенцията;
финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова 
схема, произлизаща от националния бюджет или бюджета на Общността, за дейностите по проекта, които са заявени за съфинансиране от Агенцията.
Ако представляваното от мен предприятие/организация за научни изследвания и разпространение на знания е декларирало получаване на финансиране по точка 1, точка 2  и/или точка 3, представям необходимите данни, съобразно изискванията в таблица 1.
1 Декларацията се подписва от законния представител на кандидата/партньора. В случаите, когато кандидатът/партньорът се представлява „заедно“ /не могат да се представляват поотделно/от няколко физически лица,  Декларацията се подава  от всеки един  представител. Помощта/финансирането  се счита за получена/о от датата на сключване на договор за предоставянето й/му или от датата на друг документ, който дава право на получателя да я/го получи
Таблица 1 
Орган/субект предоставил помощта/финансирането
Вид2 на помощта/финансирането
Дата на получаване (месец/година)	

Размер на помощта/финансирането	

Какви дейности са  финансирани  с помощта/финансирането  	

Какви разходи  (допустими) са финансирани с помощта	

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.
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