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OBRAZAC V. 
IZJAVA PRIJAVITELJA 

 
RC.2.2.10 

 
Prijavitelj, kojeg predstavlja dolje potpisani, ovlašten za potpisivanje u ime prijavitelja, u okviru ovog 
Poziva za dostavu prijava izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da: 
 

 Podaci navedeni u Prijavnom obrascu (uključujući Prijavni obrazac - dio A. Glavni dio i Prijavni 
obrazac - dio B. Posebni dio) kao i svi traženi prilozi, obrasci i prateća dokumentacija su točni i 
istiniti prema Prijaviteljevom i potpisnikovom najboljem znanju i uvjerenju;  

 Prijavitelj posjeduje izvore financiranja, profesionalnu sposobnost i kvalifikacije definirane u 
Prijavnom obrascu te  je priložio potrebne dokaze za isto; 

 Prijavitelj je upoznat i poštivati će uvjete glede državnih potpora, kao i druge odredbe za  
provedbu projekta prilikom izrade i provedbe projekta kako je zatraženo u Uputama za 
prijavitelje, odjeljak 3.3. i odjeljak 6; 

 Sredstva dobivena temeljem ovog Poziva će se koristiti isključivo za neekonomske djelatnosti 
prijavitelja; 

 U slučaju kada se subjekt ili istraživačka infrastruktura bavi i ekonomskim i neekonomskim 
djelatnostima, odvojeno će voditi dvije vrste djelatnosti, njihove troškove, financiranje i 
prihode, tijekom projekta i 5 godina nakon završetka projekta, kako bi se djelotvorno izbjeglo 
unakrsno subvencioniranje ekonomske djelatnosti. Kao dokaz o prikladnoj raspodjeli 
troškova, financijskih sredstava i prihoda mogu služiti godišnji financijski izvještaji prijavitelja. 
Detaljno obrazloženje na koji način ispuniti ovaj zahtjev je pruženo u Smjernicama o uvjetima 
za korisnike glede državnih potpora; 

 Prijavitelj je direktno odgovoran za pripremu, upravljanje i provedbu projekta te ne djeluje 
kao posrednik u ime bilo koje treće strane; 

 Prijavitelj je prihvatljiv prema kriterijima utvrđenim u odjeljku 2.1. Uputa za prijavitelje; 

 Prijavitelj se obvezuje da će pridržavati obveza definiranih u Sporazuma o partnerstvu te da 
će poštivati načela dobrog partnerstva; 

 Prijavitelj se ne nalazi ni u jednoj od situacija koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ovom 
Pozivu, a koje su nabrojane u odjeljku 2.3. a Uputa za prijavitelja;  

 Prijavitelj izjavljuje da će se pridržavati uvjeta u pogledu trajnosti projekta predviđenih u 
odjeljku 2.3. b Uputa za prijavitelje; 

 Projekt uključuje samo one aktivnosti koje nisu financirane iz Nacionalnog proračuna, 
Europske unije ili drugih javnih sredstava; 

 Ukoliko posjeduje interne kapacitete/ustrojstvenu jedinicu za provođenje postupaka javne 
nabave, Prijavitelj izjavljuje da u provedbi projekta neće koristiti vanjske stručne usluge 
tehničkih i financijskih stručnjaka za pripremu dokumentacije za nadmetanje i provođenje 
postupaka nabave roba/radova/usluga za aktivnosti nabave u projektu, u skladu s načelima 
ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti; 

 Prijavitelj nije predmet izvanrednog naloga za povrat sredstava Europske komisije; 

 Prijavitelj nije primio javna sredstva iz bilo kojeg izvora za financiranje istih prihvatljivih 
troškova koji su predviđeni financiranjem putem ovog Poziva;  
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 Nadalje, prijavitelj prihvaća da može biti isključen ukoliko se nalazi u nekoj od prethodno 
navedenih situacija; 

 Prijavitelj je dostavio svu prateću dokumentaciju navedenu u odjeljku 7.1 Uputa za 
prijavitelja te je upoznat s činjenicom da prijava može biti odbijena ukoliko ne dostavi sve 
zatražene podatke (uključujući i ovu Izjavu), te da će dostaviti izvornike odmah po zahtjevu; 

 Prijavitelj potvrđuje da je dokumentacija dostavljena kao dokaz zrelosti projekta (odjeljak 7.1 
Uputa za prijavitelje) završna verzija istoimene dokumentacije te da za istu neće tražiti 
buduće financiranje;   

 Prijavitelj potvrđuje da se bitni elementi projekta temeljem kojih je uvršten na indikativnu 
listu Javnog poziva nisu izmijenili te da MZOS zadržava pravo isključiti prijavitelja ukoliko 
postoji osnova na temelju koje je  identificirano značajno odstupanje od prvotnih elemenata 
projekta; 

 Prijavitelj izjavljuje da će projekt biti provođen u suglasnosti sa horizontalnim politikama EU 
te ostalim politikama Zajednice. Projekt ni u kojem slučaju ne smije dovoditi do diskriminacije 
na temelju spola, rasne ili etičke pripadnosti, religije ili vjere, invalidnosti, godina ili spolne 
orijentacije tijekom različitih faza provedbe projekta. Odgovarajući koraci će biti poduzeti  
kako bi se tijekom svih faza provedbe projekta spriječila bilo kakva diskriminacija. Projekt 
također mora biti u skladu s principima održivog razvoja i zaštite okoliša te stvoriti neutralan 
ili pozitivan utjecaj na okoliš; 

 Ukoliko će biti predložen za dodjelu bespovratnih sredstava, prijavitelj će prihvatiti ugovorne 
obveze koje će biti utvrđene u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i pripadajućim 
prilozima unutar zahtijevanog vremenskog okvira. U protivnom može izgubiti pravo na 
potporu;  

 Prijavitelj se slaže da se podaci navedeni u ovoj prijavi mogu obraditi i pohraniti u 
računalnom sustavu praćenja i obavještavanja vezanog za strukturnu pomoć EU-a; 

 Prijavitelj potvrđuje i pristaje da osnovne informacije o prijavi (naziv korisnika, naziv projekta 
i njegov referentni broj, naziv partnera, iznos javnih sredstava (bespovratnih sredstava) 
dodijeljenih projektu i stopa su-financiranja, kratki opis projekta) mogu biti objavljeni na web 
stranici www.strukturnifondovi.hr. 
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