Declaração | Cumprimento das condições de elegibilidade
No âmbito da participação no Projecto de Internacionalização “Pedra E+” integrado nos Sistemas de
Incentivos às Empresas, e organizado pela ANIET no âmbito do Programa Operacional da Competitividade
e Internacionalização, a empresa ______________________________________________________________________________
com sede em _________________________________________________________________código postal ____________________ e pessoa colectiva número _______________________________, DECLARA de modo expresso e
inequívoco que cumpre, ou encontra-se em situação de cumprir, as condições de elegibilidade constantes
do Concurso para Apresentação de Candidaturas - Aviso n.º 21/SI/2016, de 27 de setembro de 2016,
elaborado nos termos previstos do Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento
(FEII), na sua atual redação e do Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e
Internacionalização (RECI), também na sua atual redação, designadamente:
i) Cumpre as condições necessárias para o exercício da atividade;
ii) Tem a situação tributária e contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social e
as entidades pagadoras dos incentivos, incluindo a situação regularizada em matéria de reembolsos em
projetos apoiados com cofinanciamento dos FEEI;
iii) Dispõe de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
iv) Cumpre os critérios de Pequena e Média Empresa (PME);
v) Não é uma empresa em dificuldade, de acordo com a definição prevista no artigo 2º do Regulamento
(UE) n.º 651/2014;
vi) Apresenta uma situação líquida positiva, reportada ao pré-projecto (2015);
vii) Declara que não se trata de uma empresa sujeita a uma injunção de recuperação, ainda pendente, na
sequência de uma decisão anterior da Comissão que declara um auxílio ilegal e incompatível com o
mercado interno, conforme previsto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014.
viii) Está registada no Balcão 2020;
ix) Assume as obrigações solidárias e individuais decorrentes do desenvolvimento do projeto no âmbito da
legislação aplicável a esta tipologia de projetos;
x) Cumpre os limites dos Auxílios de Minimis;
xi) Anexa com a presente declaração os seguintes documentos:
. Certificado PME,
. IES do ano 2015;
. Certidão comprovativa de situação regularizada junto da Administração Fiscal;
. Certidão comprovativa de situação regularizada junto da Segurança Social;
. Certidão Permanente;
xii) São verdadeiras todas as informações que faz constar da presente declaração e dos respectivos
documento anexos.
________________________________
(data)
_______________________________________________________________________
(nome do representante da empresa)
________________________________________________________________________
(cargo ou função)

_________________________________________________________________________
(assinatura e carimbo)

