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Om ansökan lämnas in av den sökande tillsammans med anknutna enheter eller av mer än en enhet 

som uppfyller tilldelningskraven och ansökan görs som EN enhet, som ska betraktas som ”enda 

bidragsmottagare”, ska denna försäkran på heder och samvete upprättas enligt följande: 

i) Den sökande lämnar försäkran i eget namn och för de anknutna enheternas räkning och/eller för 

de enheter som är ”enda bidragsmottagare”. ELLER 

ii) Den sökande och de anknutna enheterna och/eller de enheter som är ”enda bidragsmottagare” 

lämnar en försäkran vardera i eget namn. 

 

Försäkran på heder och samvete 

URVAL AV PARTER SOM KAN FUNGERA SOM  

EUROPA DIREKT I SVERIGE 

ED-SE-2020 

Undertecknad [namn på den person som undertecknar handlingen], företräder 

nedanstående enhet:  

 

Fullständig benämning: 

Organisationsform:  

Organisationsnummer:  

Fullständig adress:  

 

Momsregistreringsnummer:  

(nedan kallad personen) 

 

som har fullmakt att underteckna föreliggande försäkran på följande personers vägnar1:  

[ange namnen på andra enheter för vilkas räkning försäkran undertecknas] 

 

(1) Härmed försäkrar jag att [enheten] [enheterna] uppfyller kriterierna i förslagsinfordran. 

(2) Härmed försäkrar jag att [enheten] [enheterna] har den finansiella och operativa kapacitet som 

krävs enligt förslagsinfordran2 och uppfyller kraven i avsnitten 2.4 och 2.5 i den. 

(3) Härmed försäkrar jag att [enheten] [enheterna] inte har erhållit annan EU-finansiering för att 

genomföra den åtgärd som denna bidragsansökan avser och åtar mig att omedelbart upplysa 

kommissionen om någon annan EU-finansiering skulle tas emot fram till dess att åtgärden 

avslutats. 

 
OM NÅGOT AV OVANSTÅENDE KRAV INTE ÄR UPPFYLLT ANGE i en bilaga till denna försäkran 

vilket krav som inte är uppfyllt och NAMNET PÅ DEN BERÖRDA PERSONEN SAMT LÄMNA EN 

KORTFATTAD FÖRKLARING. 

I – UTESLUTNING AV PERSONEN 

(4)  Härmed försäkrar jag att de nedan beskrivna situationerna inte är tillämpliga på [personen 

eller enheten] [personerna eller enheterna]. Om någon av situationerna är tillämplig på 

någon person/enhet, ange vilken situation det gäller och namnen på den eller de som 

                                                 
1 Kontrollera mot förslagsinfordran om särskilda alternativ anges för undertecknande av försäkran. 
2 Detta gäller inte anknutna enheter, om inte deras finansiella och operativa kapacitet behövs därför att 

bidragsmottagaren består av de anknutna enheterna och inte själv har den kapacitet som krävs. 
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berörs och lämna en kortfattad förklaring i en bilaga till denna försäkran. 

a) Personen eller enheten befinner sig i konkurs eller är föremål för insolvens- eller 

likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med 

borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation till 

följd av ett liknande förfarande enligt unionsrätten eller nationell rätt. 

b) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att personen 

eller enheten inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller socialförsäkringsavgifter 

enligt tillämplig rätt. 

c) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att personen 

eller enheten har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom att ha brutit mot 

lagar eller andra författningar eller de yrkesetiska regler som gäller för det yrke inom vilket 

denne är verksam, eller genom felaktigt agerande som inverkar på aktörens trovärdighet i 

professionellt avseende, om detta agerande inbegriper avsiktligt fel eller grov oaktsamhet, och 

särskilt genom att 

i) på ett bedrägligt sätt eller genom försummelse lämna vilseledande uppgifter som underlag 

för kontrollen av att det inte föreligger några grunder för uteslutning eller att kriterierna för 

stödberättigande eller urvalskriterierna är uppfyllda eller i samband med fullgörandet av ett 

kontrakt, en överenskommelse eller ett bidragsbeslut, 

ii) ingå en överenskommelse med andra personer eller enheter i syfte att snedvrida 

konkurrensen, 

iii) göra intrång i immateriella rättigheter, 

iv) försöka påverka kommissionens/myndighetens beslut under förfarandet för tilldelning, 

v) försöka erhålla konfidentiella uppgifter som kan ge otillbörliga fördelar under förfarandet 

för tilldelning. 

d) Det har genom en slutgiltig dom fastställts att personen eller enheten gjort sig skyldig till 

i) bedrägeri, i den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/1371 och artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen, vilken upprättats genom rådets akt av den 26 juli 1995, 

ii) korruption, enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv (EU) 2017/1371 eller bestickning i 

den mening som avses i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i 

Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, som 

upprättats genom rådets akt av den 26 maj 1997, eller gärningar enligt artikel 2.1 i rådets 

rambeslut 2003/568/RIF, eller korruption enligt definitionen i annan gällande lagstiftning, 

iii) beteende som rör en kriminell organisation enligt artikel 2 i rådets rambeslut 

2008/841/RIF, 

iv) penningtvätt eller finansiering av terrorism i den mening som avses i artikel 1.3, 1.4 och 

1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849, 

v) terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet, enligt definitionen i 

artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF, eller anstiftan av, medhjälp till eller 

försök att begå sådana brott enligt artikel 4 i det rambeslutet, 

vi) barnarbete eller andra människohandelsbrott enligt artikel 2 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/36/EU. 

e) Personen eller enheten har under genomförandet av ett kontrakt, en överenskommelse eller ett 

bidragsbeslut som finansieras genom unionens budget brustit betydligt i fullgörandet av sina 

huvudsakliga skyldigheter, vilket har lett till att kontraktet har sagts upp i förtid eller till 

tillämpning av avtalsviten eller andra kontraktsenliga sanktioner, eller vilket har upptäckts av 

en utanordnare, Olaf eller revisionsrätten vid kontroller, revisioner eller utredningar.  
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f) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att personen 

eller enheten har gjort sig skyldig till oegentligheter i den mening som avses i artikel 1.2 i 

rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95. 

g) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att personen 

eller enheten har skapat en enhet i en annan jurisdiktion i syfte att kringgå skattemässiga, 

sociala eller andra rättsliga skyldigheter i den jurisdiktion där personen eller enheten har sitt 

säte, sin centrala administration eller sin huvudsakliga verksamhet. 

h) (endast för juridiska personer och enheter som inte är juridiska personer) Det har genom en 

slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att en enhet har skapats med 

den avsikt som avses i led g. 

i) I de situationer som avses i led c–h ovan omfattas personen av följande:  

i. Faktiska omständigheter som fastställts i samband med revisioner eller utredningar som 

utförts av Europeiska åklagarmyndigheten sedan den inrättades, revisionsrätten, Olaf eller 

internrevisorn, eller i samband med någon annan verifiering, revision eller kontroll som 

utförts under ansvar av en utanordnare vid någon av EU:s institutioner, organ eller byråer,  

ii. icke slutgiltiga domar eller icke slutgiltiga administrativa beslut som kan innefatta 

disciplinåtgärder som vidtas av det behöriga övervakningsorgan som ansvarar för att 

kontrollera att yrkesetiska normer följs,  

iii. faktiska omständigheter som avses i beslut av personer och enheter som förvaltar medel från 

unionen,  

iv. information som översänds av medlemsstater som förvaltar medel från unionen, 

v. beslut av kommissionen om överträdelse av unionens konkurrensrätt eller en nationell 

behörig myndighets beslut om överträdelse av unionens konkurrensrätt eller nationell 

konkurrensrätt, eller 

vi. beslut om uteslutning som fattas av en utanordnare vid någon av EU:s institutioner, organ 

eller byråer.  

II – UTESLUTNING AV EN FYSISK PERSON UTAN VILKEN TILLDELNINGEN ELLER GENOMFÖRANDET 

AV DEN ÅTGÄRD ELLER DET ARBETSPROGRAM SOM ÄR FÖREMÅL FÖR BIDRAGSANSÖKAN INTE 

KAN SKE3 

 

5) Härmed försäkrar jag att en fysisk person utan vilken tilldelningen eller genomförandet av 

åtgärden inte kan ske och som omfattas av ansökan om bidrag inte befinner sig i någon av de 

nedanstående situationerna. Om någon av situationerna föreligger, ange vilken situation det 

gäller och namnen på den eller de som berörs och lämna en kortfattad förklaring i en 

bilaga till denna försäkran:  

– Situation c ovan (allvarligt fel i yrkesutövningen) 

– Situation d ovan (bedrägeri, korruption eller andra brott) 

– Situation e ovan (väsentliga brister i fullgörandet av kontraktet) 

– Situation f ovan (oriktighet) 

– Situation g ovan (skapande av en enhet i syfte att kringgå rättsliga skyldigheter) 

– Situation i ovan 

                                                 
3 Om det i bidragsansökan har konstaterats att tilldelningen eller genomförandet av det rättsliga åtagandet inte kan ske 

utan den fysiska personen, i den mening som avses i artikel 136.4 c i budgetförordningen (t.ex. ansvarig forskare i ett 

forskningsprojekt) 
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III – UTESLUTNING AV VERKLIGA HUVUDMÄN OCH FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER MED 

BEFOGENHET ATT FÖRETRÄDA, FATTA BESLUT ELLER UTÖVA KONTROLL  

Avser inte fysiska personer, medlemsstater eller lokala myndigheter 

(6) Härmed försäkrar jag att ingen av de nedan beskrivna situationerna gäller för en fysisk eller 

juridisk person vilken ingår i den ovannämnda personens/de ovannämnda personernas 

förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller vilken är behörig att företräda, fatta beslut om 

eller utöva kontroll över den ovannämnda juridiska personen/de ovannämnda juridiska 

personerna (såsom direktörer, medlemmar i lednings- eller tillsynsorgan och fysiska eller 

juridiska personer med aktiemajoritet) eller vilken är den verkliga huvudmannen (i den mening 

som avses i artikel 3.6 i direktiv (EU) 2015/849): Om någon av situationerna föreligger, ange 

vilken situation det gäller och namnen på den eller de som berörs och lämna en kortfattad 

förklaring i en bilaga till denna försäkran. 

– Situation c ovan (allvarligt fel i yrkesutövningen) 

– Situation d ovan (bedrägeri, korruption eller andra brott) 

– Situation e ovan (väsentliga brister i fullgörandet av kontraktet) 

– Situation f ovan (oriktighet) 

– Situation g ovan (skapande av en enhet i syfte att kringgå rättsliga skyldigheter) 

– Situation h ovan (skapande av en person i syfte att kringgå rättsliga skyldigheter) 

– Situation i ovan 

IV – UTESLUTNING AV FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER MED OBEGRÄNSAT EKONOMISKT 

ANSVAR FÖR PERSONENS SKULDER 

Detta avsnitt tillämpas bara om försäkran omfattar en person för vilken en fysisk eller juridisk 

person har obegränsat ekonomiskt ansvar för skulder 

(7) Härmed försäkrar jag att ingen av de nedan beskrivna situationerna gäller för en fysisk eller 

juridisk person med obegränsat ekonomiskt ansvar för ovannämnda person(er)s skulder. Om 

någon av situationerna föreligger, ange vilken situation det gäller och namnen på den eller 

de som berörs och lämna en kortfattad förklaring i en bilaga till denna försäkran. 

– Situation a ovan (konkurs) 

– Situation b ovan (försummande av skatter eller socialförsäkringsavgifter) 

V – SKÄL TILL UTESLUTNING FRÅN DETTA FÖRFARANDE 

8) Härmed försäkrar jag att [personen] [personerna] 

inte tidigare har deltagit i utarbetandet av handlingar som används i detta förfarande för 

tilldelning, om detta innebär en överträdelse av principen om likabehandling, inbegripet 

snedvridning av konkurrensen som inte kan avhjälpas på annat sätt. Om så är fallet, ange 

namnen på den eller de som berörs och lämna en kortfattad förklaring i en bilaga till denna 
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försäkran. 

 

VI – KORRIGERANDE ÅTGÄRDER 

Om personen/personerna uppger en situation som kan leda till uteslutning enligt de ovanstående 

kriterierna ska personen/personerna visa sin tillförlitlighet genom att ange vilka åtgärder som 

vidtagits för att avhjälpa den situation som kan leda till uteslutning. Detta kan till exempel vara 

tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder som vidtagits för att undvika att situationen 

upprepas, kompensera för skada, betala böter, skatter eller socialförsäkringsavgifter. Styrkande 

handlingar som visar de korrigerande åtgärderna ska bifogas denna försäkran. Detta gäller inte 

sådana situationer som avses i led d i denna försäkran. 

VII – STYRKANDE HANDLINGAR PÅ BEGÄRAN 

Kommissionen får begära att de personer som omfattas av denna försäkran lämnar information och 

tillämpliga bevis om alla fysiska eller juridiska personer som ingår i ett förvaltnings-, lednings- eller 

tillsynsorgan eller som är behöriga att företräda, fatta beslut om eller utöva kontroll över dem, 

inbegripet juridiska och fysiska personer inom ägar- och kontrollstrukturen och verkliga huvudmän 

samt fysiska personer utan vilka tilldelningen eller genomförandet av den åtgärd eller det 

arbetsprogram  som är föremål för bidragsansökan inte kan ske. 

Kommissionen får begära styrkande handlingar från alla personer som omfattas av försäkran 

avseende personen själv och fysiska eller juridiska personer med obegränsat ekonomiskt ansvar för 

personens skulder. 

Styrkande handlingar får begäras enligt följande: 

I de situationer som avses i led a, c, d, f, g och h måste ett aktuellt utdrag ur ett brottsregister 

tillhandahållas eller, om ett sådant inte kan företes, en likvärdig aktuell handling utfärdad av en 

rättslig eller administrativ myndighet i enhetens etableringsland som visar att dessa krav är 

uppfyllda.  

I den situation som avses i led b ovan krävs aktuella intyg från de behöriga myndigheterna i det 

berörda landet. Dessa handlingar ska styrka att personen har betalat alla lagstadgade skatter och 

socialförsäkringsavgifter, t.ex. moms, inkomstskatt (gäller endast fysiska personer), bolagsskatt 

(gäller endast juridiska personer) och arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Om någon av dessa 

handlingar inte utfärdas i det berörda landet får personen avge en försäkran under ed inför en 

rättslig myndighet eller notarius publicus eller, i avsaknad av detta, en försäkran på heder och 

samvete inför en administrativ myndighet eller en behörig branschorganisation i personens 

etableringsland. 

Den som omfattas av denna försäkran och beviljas bidrag accepterar villkoren i 

bidragsöverenskommelsen. 

Personen är skyldig att omedelbart informera kommissionen om varje förändring av de ovan 

beskrivna situationerna. 

Den person som omfattas av denna försäkran kan avvisas från förfarandet och bli föremål för 

administrativa sanktioner (uteslutning) om de uppgifter som lämnats in för att få delta i 

förfarandet visar sig vara oriktiga. 

Fullständig benämning Datum Namnteckning 


