Załącznik nr 2b do Tabeli gwarancji CCS

____________________________
(Nazwa Kredytobiorcy)

____________________________
(Siedziba Kredytobiorcy)

____________________________
(REGON)

Bank Spółdzielczy w ___________
Oddział w ___________________

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam/oświadczamy*, że _____________________________________________, zwany dalej Kredytobiorcą:
1)
jest przedsiębiorcą należącym do kategorii MŚP;
2)
jest rezydentem;
3)
spełnia przynajmniej jedno z następujących kryteriów**:
kredyt udzielony Kredytobiorcy zostanie wykorzystany w celu rozwoju projektu CCS, w oparciu o plan biznesowy/plan
inwestycyjny załączony do wniosku kredytowego
lub
kod PKD działalności Kredytobiorcy będzie odpowiadać jednemu z rodzajów działalności kwalifikowalnego kodu PKD
lub
w ciągu ostatnich 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, spełnił co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
Kredytobiorca działał w obszarze CCS;
jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez Kredytobiorcę otrzymało finansowanie dłużne od
europejskiej instytucji CCS, krajowej instytucji CCS lub stowarzyszenia CCS, w tym instytucji/stowarzyszeń
uczestniczących w programie Kreatywna Europa (Media i Kultura);
jeden lub więcej projektów CCS opracowanych przez Kredytobiorcę otrzymało co najmniej jedną spośród
nagród CCS;
Kredytobiorca zgłosił prawa autorskie, znaki towarowe, prawa dystrybucyjne lub jakiekolwiek inne prawa
w obszarze CCS;
Kredytobiorca skorzystał z ulgi podatkowej lub zwolnienia z podatku w odniesieniu do rozwijania praw
własności intelektualnej w obszarze CCS lub działań CCS;
4)
nie znajduje się w niedozwolonej sytuacji;
5)
nie toczy się wobec niego zbiorowe postępowanie upadłościowe ani nie spełnia kryteriów wskazanych w ustawodawstwie
krajowym w przedmiocie wszczęcia zbiorowego postępowania upadłościowego na żądanie wierzycieli;
6)
nie prowadzi podstawowej ani znaczącej działalności w sektorze zastrzeżonym;
7)
nie jest utworzony w jurysdykcji niechętnej do współpracy tj. każdej jurysdykcji, która nie współpracuje z Unią Europejską
w związku z zastosowaniem uzgodnionych międzynarodowych standardów podatkowych (tj. każdej jurysdykcji
sklasyfikowanej okresowo jako "niezgodna" przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz jej
Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do celów Podatkowych);
8)
nie prowadzi działalności niezgodnej z prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym (z uwzględnieniem Karty Praw
Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z protokołami dodatkowymi);
9)
nie przeznaczy kredytu zabezpieczonego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez
Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu Kreatywna Europa, na finansowanie, na które Kredytobiorca uzyskał
bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE. W szczególności oświadcza, że
kredyt zabezpieczony gwarancją nie jest i nie zostanie włączony do jakiegokolwiek innego portfela odnoszącego
bezpośrednie lub pośrednie korzyści z Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (COSME) lub Horyzont 2020 - programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji
ustanowionego przez Parlament Europejski i Radę (Innovfin) przez cały okres trwania kredytu;
10) ubiega się o kredyt który nie będzie dotknięty nieprawidłowością o której mowa w art. 1.2 rozporządzenia Rady (WE,
Euratom) Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz. U. UE
L 312, z dnia 23.12.1995, s. 2). Nieprawidłowość oznacza jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego
wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które spowodowało lub mogło spowodować
szkodę w ogólnym budżecie Wspólnot lub w budżetach, które są zarządzane przez Wspólnoty, albo poprzez zmniejszenie
lub utratę przychodów, które pochodzą ze środków własnych pobieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też
w związku z nieuzasadnionym wydatkiem.

_________________________________________________
(miejscowość, data)
* nieprawidłowe skreślić
**zaznaczyć prawidłowe

(pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących
Kredytobiorcę)

