OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

w ramach Programu priorytetowego pn.: „Agroenergia”

Beneficjent oświadcza, że:
1. jest mu znana odpowiedzialność karna, wynikająca bezpośrednio z przepisów prawa
karnego, w tym przede wszystkim Kodeksu karnego ale również Kodeksu karnego
skarbowego, w szczególności art. 297 KK (np. złożenie podrobionego, przerobionego,
poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie
nierzetelnego, pisemnego oświadczenia), art. 286 KK (oszustwo), art. 270a
(posługiwanie się podrobioną lub przerobioną fakturą). Znana jest mu także
odpowiedzialność cywilnoprawna, wynikająca z zawartej umowy o dofinansowanie.
Główną sankcją jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych
w umowie o dofinansowanie. Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność
odszkodowawcza, o ile Beneficjent przystępując do Programu (składając wniosek,
zawierając lub realizując umowę) spowoduje szkodę po stronie NFOSiGW
lub WFOSiGW. Odpowiedzialność zakreślona jest do wysokości szkody.
2. zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie był i nie jest przedmiotem
dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach
Programu priorytetowego „Agroenergia”, ani jakiegokolwiek innego programu
NFOŚiGW i WFOŚiGW;
3. dofinansowanie nie będzie udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia
sfinansowanego lub realizowanego z innych środków publicznych, z wyłączeniem
środków zwrotnych z WFOŚiGW.
4. dokonał rozeznania ofertowego i dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert
lub zastosował art. 16 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym zasady uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości jeśli jest do tego
zobowiązany przez obowiązujące przepisy;
5. w okresie trwałości przedsięwzięcia (3 lata od daty jego zakończenia) zobowiązuje się
do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji
zgodnie z przeznaczeniem.
6. oryginały załączonych faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych:
a. potwierdzają rzeczywiste transakcje wykonane na jego rzecz;
b. zostały wystawione przez faktycznego sprzedawcę lub wykonawcę;
c. zostały w całości opłacone z jego środków;
d. nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych – z zastrzeżeniem
pkt 3;
e. dotyczą usług/zakupów dokonanych w celu realizacji zakresu rzeczowego
przedsięwzięcia zawartego w złożonym w Programie priorytetowym
„Agroenergia” wniosku o udzielenie dofinansowania.
f. do faktur/rachunków/ innych dokumentów księgowych nie zostały wystawione
korekty
7. w przypadku uzyskania finansowania z innych źródeł zobowiązuje się niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie WFOŚiGW w Szczecinie;
8. zobowiązuje się do umożliwienia WFOŚiGW w Szczecinie przeprowadzenia kontroli
dotyczącej sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji, w tym udostępnienia
wszelkich dokumentów z tym związanych;

9. przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przysługujące WFOŚiGW w Szczecinie
prawo do wypowiedzenia umowy o dofinansowanie i żądania zwrotu środków
wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych, liczonymi od następnego dnia
po dniu przekazania środków przez Fundusz, w szczególności, gdy:
a. dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
b. dokumenty lub informacje/oświadczenia, na podstawie których udzielono
doﬁnansowania i zawarto umowę zawierają nierzetelne lub nieprawdziwe dane;
10. jest świadomy, iż niezależenie od powyższego, w przypadku wypowiedzenia
lub odstąpienia od umowy o dofinansowanie z jego winy, w szczególności na skutek
złożenia przez niego nieprawdziwych oświadczeń będzie zobowiązany do zapłaty
na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie kary umownej w wysokości kwoty przyznanego
dofinansowania - zapłata ww. kary nastąpi w terminie 7 dni od dnia wezwania,
a WFOŚiGW w Szczecinie może dochodzić od niego naprawienia szkody
tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej
na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
11. wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie,
a także z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie,
właściwych organów, czy też podmiotów.
12. koszty dotyczące zrealizowanej inwestycji w ramach Programu Agroenergia
przedstawione do odliczenia od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej będą
pomniejszone o kwotę otrzymanego dofinansowania w formie dotacji.

.......................................................................
(data, podpis Beneficjenta lub osoby upoważnionej
oraz pieczątka jeśli dotyczy)

