Załącznik nr 3

Oświadczenie Wnioskodawcy na temat jego sytuacji finansowej
1. Czy aktualna sytuacja finansowa Wnioskodawcy zagraŜa prawidłowej realizacji projektu?
Tak

Nie

Komentarz:

2. Czy występują problemy w prawidłowym regulowaniu zobowiązań przez Wnioskodawcę?
Tak

Nie

Nie dotyczy

Komentarz:
3.
4.
3. Czy posiadany majątek Wnioskodawcy jest przedmiotem zabezpieczeń z tytułu innych
zobowiązań lub Wnioskodawca udzielił zabezpieczeń warunkowych z tego tytułu (np.
weksle, poręczenia itp.)?
Tak

Nie

Nie dotyczy

Komentarz (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę wymienić te zobowiązania,
zabezpieczone kwoty oraz podmioty, na których rzecz ustanowiono zabezpieczenia)

4. Czy wnioskowana kwota dofinansowania przewyŜsza wartość posiadanego przez
Wnioskodawcę majątku?
Tak

Nie

Komentarz:
5.
6.
5. Czy Wnioskodawca wykazuje stratę netto lub ujemny wynik na prowadzonej działalności
w okresie ostatnich trzech lat?
Tak

Nie

Komentarz (w przypadku zaznaczenia odp. TAK proszę o wskazanie wysokości strat i lat,
których one dotyczą):
7.

6. Czy w okresie ostatnich trzech lat prowadzono wobec Wnioskodawcy postępowania
komornicze?
Tak

Nie

Komentarz (w przypadku zaznaczenia odp. TAK proszę wymienić wierzycieli i kwoty
dochodzonych naleŜności):
7.
8.
7. Czy w okresie ostatnich trzech lat zostały wypowiedziane Wnioskodawcy przez inne
instytucje finansowe umowy o dofinansowanie?
Tak

Nie

Nie dotyczy

Komentarz (w przypadku zaznaczenia odp: TAK proszę wymienić podmioty, które
wypowiedziały umowy, czego te umowy otyczyły oraz kwoty wypowiedzianych umów):
7.

8. Czy Wnioskodawca odnotował w okresie ostatnich trzech lat problem ze stabilnością
uzyskiwanych przychodów?

Tak

Nie

Komentarz:
7.

9. Proszę wskazać planowane przez Wnioskodawcę źródła finansowania projektu inne niŜ
NFOŚiGW oraz załączyć potwierdzające je dokumenty lub wskazać przewidywane
terminy ich uzyskania

Ja ………, niŜej podpisany świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy, o których mowa w art. 2331 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym
podpisem, iŜ wszystkie zawarte w niniejszym wniosku informacje są prawdziwe.

……………………………
(podpis Wnioskodawcy)

1
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe
zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną groŜącą jemu samemu lub jego najbliŜszym.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające słuŜyć za dowód
w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd moŜe zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeŜeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociaŜby nieprawomocne,
rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeŜeli przepis ustawy
przewiduje moŜliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

