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https://webgate.ec.europa.eu/ws/eac/livecycle/proxy/NaRatesService
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Útgáfa eyðublaðs
Adobe Reader útgáfa
VILLA
VIÐVÖRUN
Það er nauðsynlegt að fylla út í þennan reit.
Eyðublaðið er gilt.
Þetta hefur þegar verið valið
Þetta getur ekki verið lægra en 0
Öryggisstillingar Adobe Reader hindra PDF skjalið við að tengjast þjónustum á ytra neti. Til þess að leyfa tenginguna skaltu smella á valmöguleika-hnappinn í gula viðvörunarfletinum.
Umsækjendur
Minnst tveir samstarfsaðilar í verkefninu þurfa að koma frá mismunandi löndum.
Ef eyðublaðið er opnað í „Protected View“ þarf að virkja alla möguleika til að eyðublaðið geti virkað. Ef þessi skilaboð eru ennþá sýnileg eftir að allir möguleikar hafa verið virkjaðir skaltu athuga hvort JavaScript sé leyft í Edit &ndash; Preferences &ndash; Javascript
Get ekki lesið eyðublaðið. Ekki vista, lokaðu forritinu þar sem þetta gæti valdið því að skjalið skemmist og upplýsingar tapist. Það er aðeins hægt að vinna í umsóknareyðublaðinu með Adobe Reader hugbúnaði!
Þú ert að nota gamla útgáfu af hugbúnaðinum. Umsóknareyðublöðum sem er skilað á gömlum útgáfum af Adobe Reader verða ekki styrkhæfar. Náðu í nýjustu útgáfuna af Adobe Reader á http://get.adobe.com/reader/
Eyðublaðið hefur verið opnað í vafraglugga. Til þess að geta fyllt út í eyðublaðið og vistað upplýsingarnar þarftu að hlaða eyðublaðinu niður á tölvuna þína.
ÞETTA EYÐUBLAÐ ER AÐEINS ÆTLAÐ TIL PRÓFUNAR OG FYRIR NOTKUN INNAN FRAMKVÆMDASTJÓRNAR ESB OG LANDSSKRIFSTOFA. EKKI DREIFA!
UMHVERFI
Metadata
Almennar upplýsingar
Þetta umsóknareyðublað skiptist í eftirfarandi hluta:
- Grunnupplýsingar: Í þessum hluta er beðið um almennar upplýsingar um gerð verkefnisins sem sótt er um og skrifstofuna sem mun taka á móti, meta og velja umsóknir sem verða styrktar;
- Umsækjendur: í þessum hluta er beðið um upplýsingar um aðilann sem sækir um (sem getur verið stofnun, samtök, fyrirtæki eða óformlegur hópur ungs fólks) og samstarfsaðila hans, eftir því sem við á;
- Lýsing á verkefninu: Í þessum hluta er beðið um upplýsingar um öll stig verkefnisins: undirbúning, framkvæmd á helstu viðburðum (þ.e. ferðunum sjálfum) og eftirfylgni;
- Fjárhagsáætlun: Í þessum hluta er beðið um upplýsingar um upphæð ESB-styrksins sem sótt er um;
- Gátlisti/yfirlýsing um gagnavernd/heiðursyfirlýsing: Í þessum hlutum er umsækjandanum gerð grein fyrir miklivægum skilyrðum sem fylgja því að sækja um styrk;
- Viðaukar: Í þessum hluta þarf umsækjandinn að hengja nauðsynleg fylgiskjöl við umsóknina;
- Skil: Í þessum hluta getur umsækjandinn staðfest upplýsingarnar í eyðublaðinu og skilað því rafrænt;
Nánari upplýsingar um hvernig á að fylla út í eyðublaðið er að finna í leiðbeiningum um rafræn umsóknareyðublöð.
Grunnupplýsingar
Lok umsóknarfrests (dd-mm-áááá kk:mm:ss - tími miðast við Brussel, Belgíu)
Auðkenning verkefnis
Nafn verkefnis
Upphafsdagur verkefni (dd-mm-áááá)
Lengd verkefnis (mánuðir)
Lokadagur verkefnis (dd-mm-áááá)
Fullt nafn umsækjanda (með latnesku letri)
Raðnúmer eyðublaðs
Landsskrifstofa sem sótt er um til
Nánari upplýsingar um landsskrifstofur Erasmus+ eru á eftirfarandi síðu:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
Umsækjendur
Stofnun/samtök sem sækja um
Eyðublaðið nær ekki sambandi við URF/PDM kerfið. Athugaðu hvort nettengingin þín sé virk.
PIC fannst ekki eða er ekki gilt.
URF/PDM þjónustan er ekki aðgengileg eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.
URF/PDM þjónustan er ekki aðgengileg eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.
URF/PDM þjónustan er ekki aðgengileg eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.
URF/PDM þjónustan er ekki aðgengileg eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.
PIC reiturinn má ekki vera tómur.
PIC númerinu sem þú slóst inn var skipt út fyrir eftirfarandi PIC:
PIC númer sem hefur þegar verið gefið upp fyrir eina stofnun/samtök í verkefninu getur ekki verið notað fyrir aðra stofnun/samtök í verkefninu.
Það þarf að staðfesta PIC númerið. Smelltu á „Athuga PIC“ takkann.
Upplýsingar um stofnunina/samtökin þurfa að vera skráð í URF/PDM kerfinu. Eftir að þú hefur sett upplýsingar um stofnunina/samtökin í URF/PDM kerfið skaltu staðfesta PIC númerið aftur með því að smella á „Athuga PIC“ takkann.
Umsækjendur mega ekki koma frá landinu sem þessi stofnun/samtök eru frá.
Aðilar sem taka þátt í verkefnum mega ekki koma frá landinu sem þessi stofnun/samtök eru frá.
Viðbótarupplýsingar
Bakgrunnur og reynsla
Lýstu stofnuninni/samtökunum þínum í stuttu máli
Hafið þið sótt um/fengið styrk úr einhverri samstarfsáætlun Evrópusambandsins undanfarna 12 mánuði?
Vinsamlegast gefið til kynna:
Samstarfsáætlun ESB
Ár
Verkefnis- eða samningsnúmer
Nafn umsækjanda/styrkþega
Ábyrgðaraðili
Hakaðu við hér ef heimilisfangið er annað en heimilisfang stofnunarinnar/samtakanna.
Tengiliður
Hakaðu við hér ef heimilisfangið er annað en heimilisfang stofnunarinnar/samtakanna.
Ef verkefnið felur í sér lærlingsstarf eða aðstoðarkennslu hjá samstarfsaðilum erlendis skaltu smella á takkann hér fyrir neðan til að bæta við upplýsingum um samstarfsaðilana.
Samstarfsaðilar
Eyðublaðið nær ekki sambandi við URF/PDM kerfið. Athugaðu hvort nettengingin þín sé virk.
PIC fannst ekki eða er ekki gilt.
URF/PDM þjónustan er ekki aðgengileg eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.
URF/PDM þjónustan er ekki aðgengileg eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.
URF/PDM þjónustan er ekki aðgengileg eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.
URF/PDM þjónustan er ekki aðgengileg eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar.
PIC reiturinn má ekki vera tómur.
PIC númerinu sem þú slóst inn var skipt út fyrir eftirfarandi PIC:
PIC númer sem hefur þegar verið gefið upp fyrir eina stofnun/samtök í verkefninu getur ekki verið notað fyrir aðra stofnun/samtök í verkefninu.
Það þarf að staðfesta PIC númerið. Smelltu á „Athuga PIC“ takkann.
Upplýsingar um stofnunina/samtökin þurfa að vera skráð í URF/PDM kerfinu. Eftir að þú hefur sett upplýsingar um stofnunina/samtökin í URF/PDM kerfið skaltu staðfesta PIC númerið aftur með því að smella á „Athuga PIC“ takkann.
Umsækjendur mega ekki koma frá landinu sem þessi stofnun/samtök eru frá.
Aðilar sem taka þátt í verkefnum mega ekki koma frá landinu sem þessi stofnun/samtök eru frá.
Viðbótarupplýsingar
Bakgrunnur og reynsla
Lýstu samstarfsaðilanum í stuttu máli.
Ábyrgðaraðili
Hakaðu við hér ef heimilisfangið er annað en heimilisfang stofnunarinnar/samtakanna.
Áætlun um þróun í evrópsku samstarfi
Greindu frá þörfum stofnunarinnar/samtakanna með tilliti til gæðaþróunar og alþjóðavæðingar. Lýstu þeim sviðum sem helst væri mögulegt að efla frekar (til dæmis stjórnunarfærni, færni starfsmanna, nýjar aðferðir við kennslu, evrópska vídd, tungumálafærni, námsskrár, skipulag náms og lærdóms).
Segðu frá áætlun stofnunarinnar/samtakanna í evrópskum námsferðum og samstarfsverkefnum, lýstu hvernig þessi atriði munu uppfylla áðurgreindar þarfir.
Hvernig mun stofnunin/samtökin þín samþætta þá færni og reynslu sem starfsmenn sem taka þátt í verkefninu öðlast við stefnumótun stofnunarinnar/samtakanna í framtíðinni?
Mun stofnunin/samtökin þín nota eTwinning í sambandi við verkefnið? Ef svo er, vinsamlegast lýstu hvernig það verður gert.
eTwinning vefsíðan er á eftirfarandi vefslóð:
www.etwinning.net
Lýsing á verkefninu
Hvernig voru samstarfsaðilarnir sem koma að verkefninu valin? Hvaða reynslu og færni koma þeir með í verkefnið?
Hver eru helstu viðfangsefni verkefnisins?
Þátttakendur
Lýstu bakgrunni og þörfum þátttakenda í verkefninu og hvernig þátttakendur voru valdir.
Lærdómur
Hvaða færni (þ.e. þekkingu, hæfileika og viðhorf/hegðun) munu þátttakendur í verkefninu öðlast eða efla?
Erasmus+ áætlunin hvetur til notkunar á skírteinum og aðferðum við viðurkenningu náms svo sem Europass starfsmenntavegabréf, ECVET einingakerfið fyrir starfsmenntun og Youthpass skírteini fyrir æskulýðsstarf til að staðfesta færni sem þátttakendur öðlast við dvöl sína erlendis. Mun verkefnið þitt nýta eitthvert slíkt evrópskt skírteini? Ef svo er, hver? Notaðu +/- takkana til að bæta við eða fjarlægja skírteini/tæki.
Ætlar þú að nota einhver innlenda viðurkenningu til þess að staðfesta nám sem á sér stað innan verkefnisins? Ef svo er, hverja?
Hvernig munt þú nota evrópsku/innlendu viðurkenninguna sem þú valdir?
Undirbúningur
Lýstu því sem stofnunin/samtökin þín, og samstarfsaðilarnir eftir því sem við á, munu gera til að undirbúa meginþætti og ferðir verkefnisins.
Praktískt fyrirkomulag
Hvernig verður praktískum atriðum við framkvæmd verkefnisins háttað (t.d. ferðir, gisting, tryggingar, öryggi og vernd þátttakenda, vegabréfsáritanir, stuðning, undirbúningsfundir með samstarfsaðilum o.s.frv.)?
Verkefnisstjórnun
Hvernig verður stjórnun verkefnisins háttað (t.d. samningar við samstarfsaðila, samstarfsyfirlýsingar þátttökustofnana við þátttakendur o.s.frv.)?
Undirbúningur þátttakenda
Hvernig undirbúningur verður í boði fyrir þátttakendur (t.d. í tengslum við sjálfboðastarf, starfsþjálfun, nýja menningu, tungumálanám, forvarnir o.s.frv.)? Hver mun sjá um þann undirbúning?
Helstu ferðir
Lýstu helstu viðfangsefnum og ferðunum sem þú ætlar að skipuleggja innan verkefnisins. Ef við á skaltu lýsa hlutverki hvers samstarfsaðila í hverri ferð.
Ef við á, hvernig ætlið þið að eiga í samstarfi og samskiptum við samstarfsaðilana og aðra sem koma að verkefninu?
Hvert er hlutverk hvers samstarfsaðila í ferðunum? Hvernig ætlið þið að eiga í samstarfi og samskiptum við samstarfsaðilana og aðra sem koma að verkefninu? Hvernig verður fylgst með þátttakendum, þátttöku þeirra og árangri?
Upplýsingar um ferðir
Færið inn upplýsingar um náms- og/eða þjálfunarferðirnar sem stendur til að framkvæma innan verkefnisins.
Ferð nr.
Tegund ferðar
Fjöldi þátttakenda
Þátttakendur með sérþarfir (af heildarfjölda þátttakenda)
Fylgdarmenn/hópstjórar (af heildarfjölda þátttakenda)
Er hægt að telja lengd ferðarinnar í heilum mánuðum?
Flæði nr.
Upprunaland
Áfangastaður
Tímalengd (mánuðir)
Tímalengd (dagar)
Fjöldi þátttakenda
Samtals
Eftirfylgni
Lýstu því sem mun gerast eftir að ferðinni/ferðunum í verkefninu lýkur.
Áhrif
Hver verða áhrif verkefnisins á þátttakendur, stofnanirnar/samtökin sem koma að verkefninu og markhópa verkefnisins?
Miðlun á niðurstöðum verkefnisins
Hvað ætlið þið að gera til þess að miðla niðurstöðum verkefnisins til annarra aðila en þeirra sem taka þátt í því? Hverjir verða markhópar þessarar miðlunar?
Mat
Hvað ætlið þið að gera til þess að meta hvort, og þá hversu vel, verkefnið hefur náð markmiðum sínum og niðurstöðum?
Fjárhagsáætlun
Nánari upplýsingar um úthlutunarreglur er að finna í Handbók Erasmus+. Athugið að allar upphæðir verða að vera í evrum.
Ferðastyrkur
Ferð nr.
Tegund ferðar
Flæði nr.
Upprunaland
Áfangastaður
Vegalengd - kvarði
Fjöldi þátttakenda
Ferðastyrkur á hvern þátttakanda
Styrkbeiðni samtals
Samtals
Einstaklingsstyrkur
Ferð nr.
Tegund ferðar
Flæði nr.
Áfangastaður
Tímalengd (dagar)
Fjöldi þátttakenda
Styrkur á hvern þátttakanda
Styrkbeiðni samtals
Samtals
Skipulagskostnaður
Fjöldi þátttakenda (fyrir utan fylgdarmenn)
Styrkbeiðni samtals
Námskeiðsgjöld
Ferð nr.
Tegund ferðar
Tímalengd (dagar)
Fjöldi þátttakenda
Styrkur á hvern þátttakanda á dag
Styrkbeiðni samtals
Samtals
Stuðningur vegna sérþarfa
Ferð nr.
Tegund ferðar
Fjöldi þátttakenda með sérþarfir
Útskýring á kostnaði
Styrkbeiðni samtals
Samtals
Ef þú hefur einhverjar frekari athugasemdir varðandi fjárhagsáætluna hér að ofan geturðu skrifað þær í þennan reit.
Engar styrkupphæðir eru á skrá vegna landsskrifstofunnar sem þú hefur valið. Vinsamlegast hafðu samband við  landsskrifstofu þína til þess að fá nánari upplýsingar um þetta vandamál. Eftir að landsskrifstofan hefur sett viðeigandi upphæðir inn skaltu smella á „Villuprófa“.
Ekki er mögulegt að reikna út styrkupphæðir út frá þeim upplýsingum sem þú hefur veitt. Vinsamlegast hafðu samband við landsskrifstofuna þína til að fá nánari upplýsingar um þetta vandamál. Eftir að réttar upplýsingar hafa verið færðar inn í umsóknareyðublaðið skaltu smella á „Villuprófa“.
Vegna innri villu eru upplýsingar um styrkupphæðir frá landsskrifstofum ekki aðgengilegar eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar með því að smella á „Villuprófa“ hnappinn. Ef upplýsingar um upphæðir eru enn ekki aðgengilegar skaltu hafa samband við landsskrifstofuna þína til að fá frekari upplýsingar.
Upplýsingar um styrkupphæðir frá landsskrifstofum eru ekki aðgengilegar eins og er. Vinsamlegast reyndu aftur síðar með því að smella á „Villuprófa“ hnappinn. Ef upplýsingar um upphæðir eru enn ekki aðgengilegar skaltu hafa samband við landsskrifstofuna þína til að fá frekari upplýsingar.
Rafræna eyðublaðið getur ekki náð í upplýsingar um styrkupphæðir frá landsskrifstofum. Athugaðu hvort netttengingin þín virki og reyndu aftur með því að smella á „Villuprófa“ hnappinn. Ef upplýsingar um upphæðir eru enn ekki aðgengilegar skaltu hafa samband við landsskrifstofuna þína til að fá frekari upplýsingar.
Ekki tókst að ná í upplýsingar um styrkupphæðir. Vinsamlegast reyndu aftur seinna með því að smella á „Villuprófa“ hnappinn eða hafðu samband við landsskrifstofuna þína til að fá nánari upplýsingar.
Tæknileg atriði
Lýsing á verkefninu
Skrifaðu stutta lýsingu á verkefninu. Athugaðu að þessi lýsing [eða hluti hennar] gæti verið notuð af Framkvæmdastjórn ESB, Framkvæmdaskrifstofu mennta- og menningarmála eða af landsskrifstofum Erasmus+ í útgefnu efni. Þessi lýsing mun líka fara inn á samevrópska vefgátt Erasmus+.
Lýsingin á að vera hnitmiðuð og skýr. Nauðsynlegt er að minnast að minnsta kosti á eftirtalin atriði: Uppruna og samhengi verkefnisins
Vinsamlegast þýddu lýsinguna á ensku.
Samstarfsaðilar í verkefninu - yfirlit
Nafn stofnunar/samtaka
Land stofnunar/samtaka
Tegund stofnunar/samtaka
Heildarfjöldi stofnana/samtaka í verkefninu
Fjárhagsáætlun - yfirlit
Heildarupphæð styrkbeiðninnar, samantekt á fjárhagsliðum hér að framan.
Ferð nr.
Tegund ferðar
Ferðastyrkur
Einstaklings- styrkur
Námskeiðs- styrkur
Stuðningur vegna sérþarfa
Samtals
Samtals
Skipulagsstyrkur
Styrkur samtals
Hámarksstyrkur
Styrkur sem sótt er um
Gátlisti
Áður en þú skilar umsókninni skaltu ganga úr skugga um að hún standist hæfiskröfurnar sem settar eru fram í Handbók Erasmus+. Athugaðu líka að:
þú hafir notað umsóknareyðublaðið fyrir flokk 1.
fyllt hafi verið út í alla viðeigandi reiti í umsókninni.
umsóknareyðublaðinu sé skilað til landsskrifstofunnar í því landi þar sem stofnunin/samtökin þín eru skráð.
fyllt hafi verið út í umsóknina á opinberu tungumáli einhvers þátttökulands Erasmus+.
þú hafir hengt öll nauðsynlegum viðhengi við umsóknina:
heiðursyfirlýsing sé undirrituð af ábyrgðaraðila sem er tilgreindur í umsókninni.
umboð allra samstarfsaðila til umsækjanda undirritað af báðum aðilum.
allar stofnanir/samtök í verkefninu hafi hlaðið upp viðeigandi skjölum sem sýna fram á opinbera stöðu þeirra í Þátttakendagáttinni (nánari upplýsingar eru í hluta C í Handbók Erasmus+).
sé styrkbeiðnin hærri en 60 000 EUR, þá hafir þú hlaðið skjölum sem sýna fram á fjárhagslegt bolmagn stofnunarinnar/samtakanna í Þátttakendagáttinni (nánari upplýsingar eru í hluta C í handbók Erasmus+). Þetta á ekki við um opinbera aðila eða alþjóðastofnanir
umsókninni sé skilað innan viðeigandi umsóknarfrest eins og fram kemur í Handbók Erasmus+.
þú hafir vistað eða prentað út eintak af eyðublaðinu fyrir eigin not.
Yfirlýsing um gagnavernd
VERND PERSÓNUUPPLÝSINGA
Umsóknareyðublaðið verður meðhöndlað rafrænt. Allar persónuupplýsingar (svo sem nöfn, heimilisföng, ferilskrár o.s.frv.) verða meðhöndlaðar í samræmi við Reglugerð (EB) nr. 45/2001 um vernd einstaklinga með tilliti til meðhöndlunar stofnana og aðila Evrópusambandsins á persónuupplýsingum og frjálst flæði slíkra upplýsinga. Persónuupplýsingar verða aðeins nýttar í tilætluðum tilgangi, það er:
- Þegar um er að ræða eyðublöð fyrir umsóknir um styrk: mat á umsókn þinni með tilliti til þeirra krafna sem kynntar voru í kalli eftir umsóknum,
- Þegar um er að ræða eyðublöð fyrir umsókn um viðurkenningu: mat á umsókninni þinni með tilliti til þeirra krafna sem kynntar voru í kalli eftir umsóknum,
- Þegar um er að ræða eyðublöð fyrir skýrslur: tölfræðileg og fjárhagsleg eftirfylgni með verkefnunum.
Fyrir nákvæmar lýsingar á því hvaða persónuupplýsingum er safnað, tilgang söfnunarinnar og lýsingu á meðhöndlun upplýsinganna skal styðjast við Yfirlýsingu um Persónuvernd sem fylgir þessu eyðublaði.
Þú hefur rétt á að fá aðgang að þínum persónuupplýsingum og að leiðrétta upplýsingar sem eru rangar eða ófullkomnar. Ef þú hefur einhverjar spurningar um meðferð persónuupplýsinga getur þú beint þeim til landsskrifstofunnar þinnar. Þú hefur rétt til áfrýjunar til persónuverndaryfirvalda innanlands eða til Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar vegna meðferðar þinna persónuupplýsinga.
Þú ert upplýst(ur) um það að til þess að standa vörð um fjárhagslega hagsmuni Evrópusambandsins gætu persónuupplýsingar þínar verið sendar til innri endurskoðunarþjónustu, Endurskoðunarréttar Evrópusambandsins, Nefndar um fjármálamisferli og/eða Evrópuskrifstofunnar um aðgerðir gegn svikum (OLAF).
http://www.edps.europa.eu/
Heiðursyfirlýsing
Þessi yfirlýsing á að vera undirrituð af einstaklingi sem hefur heimild til þess að gera lagalega bindandi samninga fyrir hönd umsækjandans.
Ég, undiritaður/undirrituð, staðfesti að upplýsingarnar sem koma fram í þessari umsókn séu réttar samkvæmt minni bestu vitund. Ég legg fram umsókn um Erasmus+ styrk samkvæmt því sem fram kemur í hlutanum FJÁRHAGSÁÆTLUN í þessari umsókn.
Lýsi því yfir að:
- Allar upplýsingar sem koma fram í þessari umsókn séu réttar samkvæmt minni bestu vitund.
- Ef um er að ræða verkefni á sviði æskulýðsmála, að þátttakendur í ferðum séu allir innan þeirra aldursmarka sem áætlunin setur.
- Lögaðilinn sem ég er fulltrúi fyrir geti, samkvæmt lögum, tekið þátt í þessu kalli eftir umsóknum.
ANNAÐ HVORT
Lögaðilinn sem ég er fulltrúi fyrir hafi fjárhagslegt bolmagn til þess að framkvæma verkefnið eða dagskrána sem lýst er í umsókninni.
EÐA
Lögaðilinn sem ég er fulltrúi fyrir teljist „opinber aðili“ samkvæmt skilgreiningu kallsins og ég get, ef um það er beðið, framvísað gögnum sem votta þessa stöðu, nánar tiltekið:
Lögaðilinn býður upp á tækifæri til lærdóms og
- Annað hvort (a) hafa 50% af tekjum hans undanfarin tvö ár komið úr opinberum sjóðum;
- Eða (b) lögaðilinn er undir stjórn opinberra aðila eða fulltrúa þeirra.
Ég hafi umboð til þess að skrifa undir samninga um styrki frá Evrópusambandinu fyrir hönd lögaðilans.
Votta að (ef um er að ræða umsókn um styrk umfram € 60.000):
Lögaðilinn sem ég er fulltrúi fyrir:
- er ekki gjaldþrota eða í slíku ferli, hafa ekki verið tekin til gjaldþrotaskipta, eru ekki í greiðslustöðvun eða eiga hlut að máli við einhverjar slíkar eða svipaðar aðstæður sem falla undir lög eða reglur heimalandsins;
- hefur ekki verið dæmd fyrir brot varðandi starfshætti sína með dómi sem ekki verður áfrýjað eða tekinn aftur;
- hefur ekki gerst sekur um alvarlegt faglegt misferli á nokkurn hátt sem landsskrifstofan getur sýnt fram á;
- hefur innt af hendi greiðslur til almannatrygginga eða skattayfirvalda eins og lög heimalands eða þess lands sem samningurinn skal unninn í kveða á um;
- hefur ekki hlotið dóm sem ekki verður áfrýjað eða hnekkt fyrir svik, spillingu, þátttöku í glæpasamtökum, peningaþvætti eða öðru ólöglegu athæfi sem skaðlegt er fjárhagslegum hagsmunum Evrópusambandsins.
- er ekki á þessari stundu undir stjórnsýslurefsingu samkvæmt Grein 96(1) í Fjárhagsreglugerðinni (Reglugerð Ráðsins nr. 1605/2002 frá 25/06/02, með áorðnum breytingum).
Staðfesti að:
Lögaðilanum sem ég er fulltrúi fyrir mun ekki vera úthlutað styrk ef hann verður, þegar kemur að styrkúthlutun, í mótsögn við einhverja af yfirlýsingunum hér að ofan eða í eftirfarandi aðstæðum:
- vegna hagsmunaárekstrar (af fjölskylduástæðum, persónulegum eða pólitískum ástæðum eða vegna þjóðernislegra, efnahagslegra eða annarra hagsmuna sem eru sameiginlegir með einstaklingi sem kemur að úthlutun styrks á beinan eða óbeinan hátt);
- er sekur um að veita landsskrifstofunni rangar upplýsingar um efni sem varðar nauðsynlega atriði vegna þátttöku lögaðilans í úthlutunarferli eða veitir ekki þær upplýsingar;
Ef þessi umsókn er samþykkt hefur landsskrifstofan rétt til þess að opinbera nafn og heimilisfang lögaðilans, viðfangsefni styrksins og styrkupphæðir og -hlutföll
Ég skuldbind:
- stofnunina/samtökin mín og aðra samstarfsaðila hér með til þess að taka þátt í viðburðum sem tengjast miðlun og nýtingu af hálfu landsskrifstofanna, Framkvæmdaskrifstofu mennta- og menningarmála og Framkvæmdastjórn ESB, þar sem þátttaka einstaka þátttakenda verkefnisins gæti líka verið nauðsynleg.
Ég viðurkenni að stjórnsýslulegar og fjárhagslegar refsingar gæti verið krafist ef lögaðilinn sem ég er fulltrúi fyrir gerast sek um rangar staðhæfingar eða hafa brotið samningsbundnar skyldur sínar á alvarlegan hátt við fyrri samninga eða styrkúthlutanir.
Staður
Dagsetning (dd-mm-áááá):
Nafn stofnunar/samtaka sem sækja um:
Nafn ábyrgðaraðila:
Undirskrift:
Kennitala þess sem skrifar undir:
Stimpill samtaka sem sækja um (ef við á)
Viðaukar
Ekki er hægt að hengja skjalið við. Leyfðar skráargerðir eru:
Stærð skjals/skjala er umfram leyfða hámarksstærð (kB):
Ekki er hægt að hengja tóm skjöl við umsóknina.
Þetta skjal er opið eða í notkun í öðru forriti.
Bæta við
Fjarlægja
Athugið að öll skjölin sem koma fram í gátlistanum hér að framan verða að vera hengd við umsóknareyðublaðið áður en umsókninni er skilað.
Skráarheiti
Skráarstærð (kB)
Stærð samtals
Skil
Áður en þú skilar eyðublaðinu skaltu villuprófa það. Athugaðu að skila bara lokaútgáfu skjalsins.
Í lagi
Seint
Villa
Óþekkt
Eyðublaðinu hefur ekki verið skilað
Rafræn skil
Þessu eyðublaði var skilað rafrænt
Upplýsingum í eyðublaðinu hefur verið breytt síðan síðast var reynt að skila því.
Staða
Rafræn skil
Rafrænt eyðublað er í viðhengi
Villuprófun gagna
Villuprófun á nauðsynlegum reitum og viðeigandi reglum
Almenn skilaaðferð
Rafræn skil (krefst nettengingar)
Önnur skilaaðferð
Ef þú getur ekki skilað umsókninni rafrænt getur þú skilað henni með því að senda landsskrifstofunni tölvupóst innan 2 tíma frá umsóknarfresti. Tölvupósturinn verður að innihalda eyðublaðið í heild sinni og öll viðhengi sem þú þarft að senda með því. Þú þarft líka að taka skjáskot af „Upplýsingum um skil“ hér fyrir neðan.
Upplýsingar um skil
Í þessari töflu eru upplýsingar um allar tilraunir til skila á umsókninni. Þetta er gagnlegt fyrir landsskrifstofur ef umsókn hefur verið skilað oftar en einu sinni.
Númer
Tími
Ferð
Raðnúmer eyðublaðs
Staða
* tími á tölvunni sem notuð var, telst ekki sönnun þess að umsóknareyðublaði hafi verið skilað á réttum tíma
Prentun
Prenta allt eyðublaðið
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