Izjava 1: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev

IZJAVA PRIJAVITELJA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV

Naziv prijavitelja:

Naslov prijave:

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so podatki, ki so podani v prijavi na Javni razpis
za financiranje razpisanih vsebin centrov za družine v letih 2021 – 2025 (v nadaljevanju: javni razpis)
resnični (ne vsebujejo lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih in nepopolnih podatkov) ter da
fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost
fotokopij prevzemamo vso odgovornost.
S podpisom izjave soglašamo, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
zahteva dodatna pojasnila ali dokazila v zvezi z ugotavljanjem verodostojnosti navedenih podatkov v
prijavi ter da lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz uradnih
evidenc.
1. Izjavljamo, da za namen izvedbe razpisanih vsebin nismo prejeli sredstev iz državnega
proračuna.
2. Izjavljamo, da koordinacijski vodja vsebin in izvajalci vsebin niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike
Slovenije.
3. Izjavljamo, da z nami v preteklih petih letih ni bila sklenjena pogodba o so/financiranju, od katere
je ministrstvo odstopilo oziroma je bilo v postopku sodne obravnave ugotovljeno, da pridobljenih
sredstev s strani ministrstva nismo porabili nenamensko.
4. Izjavljamo, da nismo prijavitelj, katerega ustanovitelj je država.
5. Izjavljamo, da nismo samostojni podjetnik ali gospodarska družba.
6. Izjavljamo, da se na isti lokaciji ne izvajajo programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za
primerno družinsko življenje ter programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v
odraščanju, sofinancirani v okviru javnih razpisov za sofinanciranje socialnovarstvenih
programov.
7. Izjavljamo, da se na isti lokaciji ne izvaja program večgeneracijskih centrov iz sredstev
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
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8. Izjavljamo, da nismo izvajalci oziroma projektni partnerji, s katerimi je ministrstvo sklenilo
pogodbo o sofinanciranju projekta večgeneracijskih centrov iz sredstev Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Žig in podpis odgovorne osebe prijavitelja:
Kraj:

Datum:
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