
IZJAVA PRIJAVITELJA 
 
Prijavitelj, kojeg predstavlja dolje potpisani, ovlašten za potpisivanje u ime prijavitelja, u okviru ovog 
Poziva za dostavu projektnog prijedloga 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 
istiniti prema mom i Prijaviteljevom najboljem znanju i uvjerenju;  

 Prijavitelj posjeduje izvore financiranja, profesionalnu sposobnost i kvalifikacije definirane u 
Prijavnom obrascu;  

 Prijavitelj je upoznat i poštivati će uvjete glede državnih potpora prilikom izrade i provedbe 
projekta kako je zatraženo u Uputama za prijavitelja, odjeljak 3.2.;  

 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 prijavitelja;  

 Prijavitelj se ne nalazi ni u jednoj od situacija koja bi ga isključila iz sudjelovanja u ovom 
Pozivu, a koje su nabrojane u odjeljku 2.2. Uputa za prijavitelja; 

 Prijavitelj će se pridržavati uvjeta u pogledu trajnosti projekta predviđenih u odjeljku 2.3 i 3.4 
Uputa za prijavitelje, uključujući odgovarajuće održavanje i popravke opreme i druge imovine 
nabavljene kroz projektne aktivnosti; 

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

 Prijavitelj nije primio državu potporu ili neku drugu javnu darovnicu za iste prihvatljive 
troškove projekta;  

 Nadalje, prijavitelj prihvaća da može biti isključen ukoliko se nalazi u nekoj od 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; 

 Ukoliko će biti predložen za dodjelu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, prijavitelj će 
prihvatiti ugovorne obveze koje će biti utvrđene u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i  
pripadajućim prilozima; 

 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 prijavitelja, naziv 
projekta, sažetak projekta, jedinstveni broj prijave i zatraženi iznos) mogu biti objavljeni na 
web stranici www.strukturnifondovi.hr. 

 
 
 
______________________________   _________    _________________  
(Položaj odgovorne osobe prijavitelja)      (Potpis)                      (Ime i prezime)  
 
 


