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ASOCIJUOTO PARTNERIO DEKLARACIJA
______________________________________________________________________
(asocijuoto partnerio organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

___________________________________
(data, vieta)

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad:
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

Pareiškėjo asocijuoto partnerio organizacija nėra tokioje padėtyje, kuri jai neleistų dalyvauti NVO Programoje
Lietuvoje, ir atitinkamai deklaruoju, kad organizacija:

nėra bankrutavusi, bankrutuojanti, administruojama teisminių institucijų, nėra sudariusi sandėrio su
kreditoriais ar sustabdžiusi veiklą, nėra jokioje kitoje analogiškoje padėtyje, kuri kyla iš panašios procedūros,
numatytos nacionalinėje teisėje ar taisyklėse;

nebuvo nuteista už teisės pažeidimą, susijusį su profesine veikla, nuosprendžiu, turinčiu res judicata galią;

nėra kalta dėl šiurkštaus profesinio elgesio pažeidimo, įrodyto bet kuriomis priemonėmis, kurias
kontraktuojanti institucija gali pateisinti;

įvykdė prievoles mokėti socialinio draudimo įmokas ir mokesčius pagal Lietuvos Respublikos arba
kontraktuojančios institucijos arba šalies, kurioje bus vykdoma sutartis, teisę;

nebuvo nuteista nuosprendžiu, turinčiu res judicata galią, dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje ar bet kokios kitos neteisėtos veikos;

neturi galiojančių administracinių nuobaudų;

nebuvo paskelbta šiurkščiai pažeidusi sutartį dėl sutartinių įsipareigojimų, susijusių su kitu pirkimu ar
paramos teikimu iš EEE, Norvegijos finansinių mechanizmų, ES struktūrinių fondų ar valstybės biudžeto,
nevykdymo.
Paraiškoje ir jos prieduose esanti informacija apie mano organizaciją yra teisinga ir pilna.
Man nežinomos jokios kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti pilnai
įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas iki NVO
Programos Lietuvoje įgyvendinimo galutinio termino.
Aš perskaičiau ir sutikau su Gairėmis pareiškėjams, galiojančiomis šiam kvietimui teikti paraiškas. Aš suteiksiu
įgaliojimą paraiškoje nurodytam projekto pareiškėjui (koordinatoriui) veikti mano vardu ir mane atstovauti
pasirašant galimą sutartį dėl paramos teikimo ir jos galimus pakeitimus su Programos Operatoriumi. Aš
laikysiuosi sutarties dėl paramos skyrimo nuostatų.
Aš perskaičiau visą projekto pasiūlymą, aptariau jį su pareiškėju (koordinatoriumi) ir projekto pasiūlymui
pritariau. Asocijuoto partnerio organizacijos vardu įsipareigoju įvykdyti priskirtas užduotis pagal projekto darbo
planą ir grafiką.
Aš suprantu ir sutinku, kad mano organizacija, veikdama kaip projekto asocijuotas partneris, nesieks gauti jokios
tiesioginės ar netiesioginės finansinės naudos iš projekto.
Projektui gavus NVO Programos Lietuvoje paramą, įsipareigoju pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su projekto
vykdytoju ir prisiimti atsakomybę už man priskirtų funkcijų ir veiklų kokybišką įgyvendinimą bei nuostolių
atlyginimą tuo atveju, jei netinkamai jas įgyvendinčiau, išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus,
nurodytus sutartyje dėl Projekto įgyvendinimo.
Mano organizacija, dalyvaudama NVO Programoje Lietuvoje, nepažeidė darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei
nediskriminavimo principų, kuriuos įtvirtina ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
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9)

Aš esu informuotas, kad, sutinkamai su NVO Programos Lietuvoje Gairėmis pareiškėjams, sutartys dėl Projekto
įgyvendinimo negali būti sudaromos su kandidatais, kurie šios procedūros metu:

yra susiję su interesų konfliktu;

yra kalti dėl rimto informacijos, pateikiamos kontraktuojančiai institucijai vykdant Projekto įgyvendinimo
sutarties sudarymo procedūroje sąlygas, iškraipymo arba šios informacijos nepateikia.
10) Sutinku, kad informacija apie šią paraišką (pareiškėjo ir jo projekto partnerio (-ių) ir/ar asocijuoto (-ų)
partnerio (-ių) pavadinimai, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas ir bendra projekto vertė,
paraiškos unikalus kodas) būtų skelbiama NVO Programos Lietuvoje interneto svetainėje (www.nvoprograma.lt)

________________________________________________________________________

A.V.

(Vadovo arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)
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