………………………………………………..
Pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy

Konkurs grantowy Fundacji Solidarności Międzynarodowej
Program „Wsparcie Demokracji 2018”

Oświadczenie wnioskodawcy o zgłoszeniu wniosku do konkursu grantowego
Nazwa podmiotu: …………………………………………………………………………………………………….....................
Adres:………………………………………………………………………………………………………………….....................
Status prawny:…………………………………………………………………………………………………………...................
Nr i nazwa rejestru, jeżeli dotyczy:………………………………………………………………………………….....................

zgłasza do Konkursu grantowego wniosek:
Tytuł projektu:……………………………………………………………………………………………………............................
Wnioskowane dofinansowanie w zł:……………………………………………………………………………………..…………
Nr wniosku1:…………………………………………………………………………………………………………………….….....

Oświadczam (-my), że:
1.

Zapoznaliśmy się i akceptujemy Zasady uczestnictwa w konkursie grantowym Programu „Wsparcie Demokracji 2018”
oraz Tryb oceny wniosków (2018).

2.

Jesteśmy zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn.zm.)
lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. Ustawy.

3.

Rozumiemy, że z oceny merytorycznej wniosków zostaną wyłączone wnioski niespełniające kryteriów formalnych
opisanych w Zasadach uczestnictwa w konkursie grantowym Programu ”Wsparcie Demokracji 2018”.

4.

Proponowane w projekcie zadanie w całości mieści się w zakresie naszej działalności statutowej i będzie realizowane
w ramach prowadzonej przez nas działalności pożytku publicznego.

5.

Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

6.

Reprezentowany przez nas podmiot nie jest w stanie likwidacji, nie podlega zarządowi komisarycznemu, nie zawiesił
swojej działalności, nie jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze.

7.

Wobec reprezentowanego przez nas podmiotu nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

8.

Wobec żadnego z członków organu zarządzającego bądź osoby upoważnionej do podpisania umowy dotacji lub jej
rozliczenia nie orzeczono zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

9.

Pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP lub placówek zagranicznych nie pełnią funkcji w organach
zarządzających, kontroli lub nadzoru podmiotu, chyba, że zostali skierowani do pełnienia tych funkcji przez Ministra Spraw
Zagranicznych.

10. Członkowie Rady lub Zarządu lub pracownicy Fundacji Solidarności Międzynarodowej nie pełnią funkcji w organach
zarządzających, kontroli lub nadzoru podmiotu.

11. Działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane w zgodzie z zasadami realizacji polskiej współpracy
rozwojowej wskazanymi w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020.
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nadany przez generator wniosków
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Wyrażam(-y) zgodę na:


Przetwarzanie przez Fundację Solidarności Międzynarodowej danych zawartych we wniosku, dla potrzeb związanych
z postępowaniem o udzielenie dofinansowania w ramach konkursu grantowego programu „Wsparcie Demokracji 2018”
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)



Kierowanie korespondencji dotyczącej projektu na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Przyjmujemy do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Fundacja Solidarności
Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, ul. Wołodyjowskiego 69a, 02-724 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane przez
Fundację w celu realizacji otwartego konkursu grantowego i archiwizacji dokumentacji z nim związych trwającej do 2023 roku
włącznie. W związku z tym dane będą udostępniane pracownikom Fundacji, członkom Komisji konkursowej, przedstawicielom MSZ
nadzorującym przebieg Konkursu. Na podstawie art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom, których dane są
przetwarzane w ramach wniosku, przysluguje prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania
informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ww. Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane.

................................
Imię, nazwisko, funkcja oraz podpis(-y)
osoby(-ób) upoważnionej(-ych) zgodnie z zapisami
w KRS/równorzędnych dokumentów
do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy

............................
Miejscowość, data

Program „Wsparcie Demokracji 2018” finansowany jest ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP
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