LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU SOLICITANȚI
Vă rugăm să utilizați această listă de verificare pentru a vă asigura că anexați toate
documentele necesare:
Toate secțiunile formularului de cerere de grant au fost completate, după
caz, și în conformitate cu cererea de propuneri. Formularul de cerere de
grant a fost semnat.
Declarația (declarațiile) pe propria răspundere a fost semnată și anexată (au
fost semnate și anexate) în original (a se vedea anexa II)1
Scrisorile de împuternicire au fost semnate și anexate în original (dacă este
cazul; a se vedea anexa VI)2
Anexa privind bugetul estimat a fost completată în mod corespunzător și
este
atașată.
(a se vedea anexa III)
Lista proiectelor anterioare a fost furnizată (a se vedea anexa IV).
Lista CV-urilor și CV-urile au fost furnizate (a se vedea anexa V).
Referințele juridice au fost incluse în formularul „Entitate juridică”3
anexat.
Coordonatele bancare au fost incluse în formularul „Cont bancar”4 (și au
fost certificate de bancă).
Documente justificative care dovedesc înființarea oficială a organizației,
inclusiv denumirea legală completă, numărul de înregistrare, adresa și data
și locul înregistrării organizației.
Dovezi care să arate că persoana care a fost numită reprezentant legal este
reprezentantul legal statutar al organizației (organizațiilor) solicitante.
Dacă este cazul: un exemplar al certificatului de înregistrare în scopuri de
TVA.
Alte documente justificative relevante (dacă este cazul):
Detalii privind alte surse externe de la care s-a solicitat finanțare sau care
au acordat finanțare pentru această acțiune, inclusiv, în original, o scrisoare
de angajament semnată de partea terță care oferă contribuția financiară
(dacă a fost deja acordată).
În cazul partenerilor externi, este recomandat (dacă este cazul) să se
furnizeze confirmarea cooperării preconizate.
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A se semna și a se depune de către fiecare entitate solicitantă.
În cazul unui consorțiu, cosolicitanții trebuie să furnizeze o scrisoare de mandat care să autorizeze coordonatorul să
prezinte propunerea și să semneze în numele lor eventualele acorduri ulterioare atribuite de CE.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal-entities_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial-id_en.cfm - nu este necesar în cazul
cobeneficiarilor dacă aceștia au furnizat scrisori de mandat pentru autorizarea coordonatorului în scopul reprezentării lor

