Maj 2022

Instruktioner:
• Muligheder [i standardskrifttype i parantes] efterlades eller slettes efter behov
af den enhed, der underskriver erklæringen;
• Kommentarer [i grå kursiv i klammer] slettes og/eller erstattes af den enhed,
der underskriver erklæringen.

Tro og love-erklæring
Ref: Ansøgning om Access City-prisen 2023
Undertegnede [indsæt navnet på den person, der underskriver dette skema],
repræsenterer:
(for juridiske personer og enheder uden juridisk person ) følgende enhed:

Fulde officielle navn:
Officiel retlig form:
Registreringsnummer:
Fulde officielle adresse:
Momsregistreringsnummer
(”personen”)

[der er bemyndiget til at underskrive nærværende erklæring på vegne af følgende andre
personer1:
[indsæt navne på andre enheder, som erklæringen underskrives på vegne af]]
(1) erklærer, at [hver] person er berettiget i overensstemmelse med kriterierne fastsat i
den specifikke præmieprocedure;
I – SITUATIONER MED UDELUKKELSE VEDRØRENDE PERSONEN
(2) erklærer, at [hver] person ikke er i en af følgende situationer. Hvis ja, angiv
venligst i bilaget til denne erklæring, hvilken situation det gælder og navnet på
den pågældende person med en kort forklaring.
a) denne er konkurs, underlagt insolvens eller likvidation, dennes aktiver administreres af
en kurator eller af en domstol, denne indgår i en ordning med kreditorer, dennes
forretningsaktiviteter er suspenderet, eller denne er i en lignende situation, der opstår
som følge af en lignende procedure fastsat i EU-lovgivningen eller national lovgivning;
b) det er blevet fastslået ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, at
det er i strid med dennes forpligtelser vedrørende betaling af skatter eller sociale
sikringsbidrag i overensstemmelse med gældende lov;
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Se venligst også indkaldelsen af forslag, hvis der er defineret specifikke muligheder for at underskrive erklæringen

c) det er blevet fastslået ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, at
denne har gjort sig skyldig i en alvorlig faglig forseelse ved at have overtrådt gældende
love eller regler eller etiske standarder for det erhverv, som personen tilhører, eller ved
at have deltaget i en uretmæssig adfærd, der har en indvirkning på dennes
professionelle troværdighed, hvor en sådan adfærd angiver uretmæssig hensigt eller
grov uagtsomhed, herunder især følgende:
(i) svigagtig eller uagtsomt urigtig fremstilling af oplysninger, som er påkrævet til
verifikation af fraværet af grunde til udelukkelse eller opfyldelse af berettigelses- og
udvælgelseskriterier eller under udførelsen af en kontrakt, en aftale eller en
beslutning om tilskud;
(ii) indgåelse af aftale med andre personer med det formål at fordreje konkurrencen;
(iii) krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder;
(iv)
forsøg
på
at
påvirke
kommissionens/agenturets
beslutningsproces under tildelingsproceduren;
(v) forsøg på at indhente fortrolige oplysninger, der kan give urimelige fordele i
tildelingsproceduren;
d) det er blevet fastslået ved en endelig dom, at vedkommende er skyldig i et af
følgende:
i) svig som omhandlet i artikel 3 i direktiv (EU) 2017/1371 og artikel 1 i konventionen
om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, udarbejdet
ved Rådets retsakt af 26. juli 1995;
ii) korruption, som defineret i artikel 4(2) i direktiv (EU) 2017/1371 eller aktiv
korruption som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af korruption, der
involverer embedsmænd fra De Europæiske Fællesskaber eller embedsmænd fra
medlemsstater af Den Europæiske Union, udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj
1997, eller adfærd som omhandlet i artikel 2(1) i Rådets rammeafgørelse
2003/568/RIA eller korruption som defineret i andre gældende love;
(iii) opførsel relateret til en kriminel organisation, som omhandlet i artikel 2 i Rådets
rammeafgørelse 2008/841/RIA;
(iv) hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme i henhold til artikel 1(3), (4)
og (5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849;
(v) terrorhandlinger eller lovovertrædelser i forbindelse med terroraktiviteter, som
defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA eller
fremmelse af, medvirken til, tilskyndelse til eller forsøg på at begå sådanne
lovovertrædelser, som omhandlet i artikel 4 i nævnte afgørelse;
(vi) børnearbejde eller andre lovovertrædelser vedrørende menneskehandel som
nævnt i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU;
e) denne har udvist væsentlige mangler med hensyn til at overholde de vigtigste
forpligtelser i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt, en aftale eller en beslutning
om tilskud finansieret af Unionens budget, hvilket har ført til dennes ophør før tid eller
til anvendelse af likvidation eller andre kontraktlige sanktioner, eller som er blevet
opdaget efter kontrol, revision eller undersøgelser foretaget af en anvisningsberettiget,
OLAF eller Revisionsretten;
f) det er blevet fastslået ved en endelig dom eller endelig administrativ afgørelse, at
denne har begået en uregelmæssighed i henhold til artikel 1(2), i Rådets forordning
(EF, Euratom) nr. 2988/95;
g) det er fastslået ved en endelig dom eller endelig administrativ afgørelse, at personen
har oprettet en enhed under en anden jurisdiktion med den hensigt at omgå
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skattemæssige, sociale eller andre juridiske forpligtelser i forbindelse med obligatorisk
anvendelse
i
jurisdiktionen
for
dennes
vedtægtsmæssige
hjemsted,
centraladministration eller primære forretningssted;
h) (kun for juridiske personer og enheder uden juridisk person) det er blevet fastslået ved
en endelig dom eller endelig administrativ afgørelse, at personen er oprettet med det i
litra g) omhandlede forsæt;
i) i de situationer, der er nævnt i litra c) til h) ovenfor, er personen underlagt:
i. kendsgerninger etableret i forbindelse med revisioner eller undersøgelser, der
udføres af Den Europæiske Anklagemyndighed efter dens oprettelse,
Revisionsretten, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig eller intern revisor,
eller enhver anden kontrol eller revision udført under ansvar af en
anvisningsberettiget for en EU-institution, et europæisk kontor eller et EU-agentur
eller -organ;
ii. ikke-endegyldige domme eller ikke-endegyldige administrative afgørelser, som kan
omfatte disciplinære foranstaltninger truffet af det kompetente tilsynsorgan, der er
ansvarligt for verifikation af anvendelsen af standarder for faglig etik;
iii. fakta, der henvises til i beslutninger truffet af enheder eller personer, der er blevet
betroet med EU-budgetgennemførelsesopgaver;
iv. oplysninger fremsendt af medlemsstater, der implementerer EU-midler;
v. beslutninger truffet af kommissionen vedrørende overtrædelse af EU's
konkurrencelovgivning eller af en national kompetent myndighed vedrørende
overtrædelse af EU's eller national konkurrencelovgivning; eller
vi. afgørelser om udelukkelse truffet af en anvisningsberettiget fra en EU-institution, et
europæisk kontor eller et EU-agentur eller -organ.
II – UDELUKKELSESSITUATIONER VEDRØRENDE EN FYSISK PERSON, SOM ER AFGØRENDE FOR
TILDELING AF PRISEN 2

(5) erklærer, at en fysisk person, der er væsentlig for tildelingen, ikke er i en af følgende
situationer Hvis ja, angiv venligst i bilaget til denne erklæring, hvilken situation
det gælder og den eller de pågældende person(er)s navn(e) med en kort
forklaring:
Situation (c) ovenfor (grov professionel forseelse)
Situation (d) ovenfor (svig, korruption eller anden strafbar handling)
Situation (e) ovenfor (væsentlige mangler i udførelsen af en kontrakt)
Situation (f) ovenfor (uregelmæssighed)
Situation (g) ovenfor (oprettelse af en enhed med det formål at omgå juridiske
forpligtelser)
Situation (i) ovenfor
III – UDELUKKELSESSITUATIONER VEDRØRENDE RETMÆSSIGE EJERE OG FYSISKE ELLER
JURIDISKE PERSONER MED BEFØJELSE TIL REPRÆSENTATION, BESLUTNINGSTAGNING ELLER
KONTROL

2

Hvis den fysiske person i ansøgningen om tilskud er blevet defineret som væsentlig for tildelingen eller for
gennemførelsen af den retlige forpligtelse i henhold til finansforordningens artikel 136, stk. 4, litra c (f.eks. en
forsøgsleder i et forskningsprojekt)
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Gælder ikke for fysiske personer, medlemsstater og lokale myndigheder
(6) erklærer, at en fysisk eller juridisk person, der er medlem af den eller de ovennævnte
personers administrative, ledelsesmæssige eller tilsynsorgan, eller som har
repræsentations-, beslutnings- eller kontrolbeføjelser med hensyn til ovennævnte
person(er) (dette omfatter f.eks. selskabsdirektører, medlemmer af ledelses- eller
tilsynsorganer og tilfælde, hvor en fysisk eller juridisk person besidder
aktiemajoriteten) eller en reel ejer af personen(erne) (som nævnt i punkt 6 i artikel 3 i
Direktiv (EU) nr. 2015/849) ikke er i en af følgende situationer. Hvis ja, angiv
venligst i bilaget til denne erklæring, hvilken situation det gælder og navnet på
de(n) pågældende person(er) med en kort forklaring.
- situation (c) ovenfor (grov professionel forseelse)
- situation (d) ovenfor (svig, korruption eller anden strafbar handling)
- situation (e) ovenfor (væsentlige mangler i udførelsen af en kontrakt)
- situation (f) ovenfor (uregelmæssighed)
-

situation (g) ovenfor (oprettelse af en enhed med det formål at omgå juridiske
forpligtelser)

-

situation (h) ovenfor (person oprettet med det formål at omgå juridiske forpligtelser)

-

situation (i) ovenfor

IV – SITUATIONER MED UDELUKKELSE VEDRØRENDE FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER, DER
PÅTAGER SIG UBEGRÆNSET ANSVAR FOR PERSONENS GÆLD

Dette afsnit gælder kun for erklæringer, der omfatter en person, for hvilken en fysisk
eller juridisk person påtager sig et ubegrænset ansvar for gæld
(7) erklærer, at en fysisk eller juridisk person, der påtager sig et ubegrænset ansvar for
ovennævnte person(er)s gæld ikke er i en af følgende situationer. Hvis ja, angiv
venligst i bilaget til denne erklæring, hvilken situation det gælder og navn(e) på
de(n) pågældende person(er) med en kort forklaring.
- situation (a) ovenfor (konkurs)
- situation (b) ovenfor (misligholdelse af betaling af skatter eller sociale sikringsbidrag)
V – BEGRUNDELSE FOR AFVISNING FRA DENNE PROCEDURE
(8) erklærer, at [hver] person:
ikke tidligere var involveret i udarbejdelsen af dokumenter anvendt i denne
tildelingsprocedure, hvor dette indebar en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet,
herunder konkurrenceforvridning, som ikke kan afhjælpes på anden vis. Hvis ja, angiv
venligst i bilaget til denne erklæring navn(e) på de(n) pågældende person(er)
med en kort forklaring.
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VI – AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER
Hvis personen/personerne erklærer en af de udelukkelsessituationer nævnt ovenfor, skal
den/de angive de foranstaltninger, den/de har/har truffet for at afhjælpe
udelukkelsessituationen, og dermed påvise dens/deres pålidelighed. Dette kan omfatte
f.eks. tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forhindre
yderligere hændelser, erstatning for skade eller betaling af bøder eller af eventuelle skatter
eller sociale bidrag. Den relevante dokumentation, der illustrerer de trufne afhjælpende
foranstaltninger, skal vedlægges som bilag til denne erklæring. Dette gælder ikke for
situationer, der er nævnt i litra d) i denne erklæring.
VII – DOKUMENTATION EFTER ANMODNING
Kommissionen/agenturet kan anmode enhver person, der er omfattet af denne erklæring,
om at fremlægge oplysninger og relevante beviser på en fysisk eller juridisk person, der er
medlem af et administrativt, ledelses- eller tilsynsorgan eller som har beføjelser til
repræsentation, beslutning eller kontrol, herunder juridiske og fysiske personer inden for
ejer- og kontrolstrukturen og reelle ejere, såvel som på fysiske personer, der er væsentlige
for tildelingen eller for gennemførelsen af handlingen eller arbejdsprogrammet underlagt
ansøgning om tildeling af midler.
Kommissionen/agenturet kan anmode enhver person, der er omfattet af denne erklæring,
om at fremlægge de relevante beviser vedrørende personen selv og de fysiske eller
juridiske personer, som påtager sig et ubegrænset ansvar for den pågældendes gæld.
Der kan anmodes om bevis som følger:
For situationer beskrevet i (a), (c), (d), (f), (g) og (h) kræves fremlæggelse af et nyligt
uddrag af straffeattesten eller, hvis dette ikke er muligt, et tilsvarende dokument, der for
nylig er udstedt af en retslig eller administrativ myndighed i det land, hvor enheden er
etableret, som viser, at disse krav er opfyldt.
I den situation, der er beskrevet i litra b), kræves fremlæggelse af nye certifikater udstedt
af de kompetente myndigheder i den pågældende stat. Disse dokumenter skal indeholde
dokumentation for alle skatter og sociale sikringsbidrag, som enheden hæfter for, herunder
for eksempel moms, indkomstskat (kun fysiske personer), selskabsskat (kun juridiske
personer) og sociale sikringsbidrag. Hvis et dokument beskrevet ovenfor ikke er udstedt i
det pågældende land, kan det erstattes af en edsvoren erklæring afgivet af en
retsmyndighed eller notar eller, hvis dette ikke er muligt, en højtidelig erklæring afgivet
over for en administrativ myndighed eller en kvalificeret faglig organisation i dets
etableringsland.
Hvis en person allerede har fremlagt sådanne beviser med henblik på en anden
tildelingsprocedure af kommissionen, skal dokumenterne være udstedt højst et år før
datoen for deres anmodning og skal stadig være gyldige på denne dato.
Hvis den person, der er omfattet af denne erklæring, bliver udvalgt til at blive tildelt en pris,
accepterer de vilkår og betingelser, der er fastsat i konkurrencereglerne
Ovennævnte person skal straks underrette kommissionen om eventuelle ændringer
i de erklærede situationer.
Den person, der er omfattet af denne erklæring, kan blive afvist fra denne procedure
og blive genstand for administrative sanktioner (udelukkelse), hvis nogen af de
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erklæringer eller oplysninger, der er givet som betingelse for at deltage i denne
procedure, viser sig at være falske.
Fulde navn Dato Underskrift
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