Υπόδειγμα I.5 Επιστολές συνεργαζόμενων φορέων (στις περιπτώσεις σχημάτων
φορέων που υποβάλλουν κοινές προτάσεις)
Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος [όνομα και επίθετο του νόμιμου εκπροσώπου του
συνεργαζόμενου φορέα], εκπροσωπώντας [επίσημη επωνυμία συνεργαζόμενου φορέα]
[ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ], [νομική μορφή] [πλήρης διεύθυνση], [ΑΦΜ],
στο εφεξής καλούμενος «ο συνεργαζόμενος φορέας» ή «ο οργανισμός μου»,
για τη συμμετοχή μου στην πρόταση έργου [Τίτλος] στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για
προτάσεις έργων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας προκειμένου
να υποστηριχθούν μέσω εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding
campaigns) που δημοσιεύθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του
έργου Blue Crowdfunding που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg Μεσόγειος (στο εφεξής
καλούμενο «το έργο»)
δηλώνω ότι:
1. Εξουσιοδοτώ
[επίσημη επωνυμία ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ] [ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ]
[νομική μορφή]
[πλήρης διεύθυνση]
[ΑΦΜ],
που εκπροσωπείται επίσημα από τον [όνομα και επίθετο του νόμιμου εκπροσώπου του
ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ], (στο εφεξής καλούμενος «ο Αιτών»).
να καταθέσει εκ μέρους μου και εκ μέρους του φορέα που εκπροσωπώ την παρούσα πρόταση.
2. Εξουσιοδοτώ τον Αιτών φορέα να πράξει εκ μέρους μου σε ό,τι αφορά την απόφαση ανάθεσης
για την (μη οικονομική) υποστήριξη που θα εκδώσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε
περίπτωση έγκρισης της παρούσας πρότασης.
Με την παρούσα επιβεβαιώνω ότι αποδέχομαι όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Πρόσκλησης και, ειδικότερα, αναγνωρίζω ότι, δυνάμει αυτής της εντολής, σε περίπτωση που το
έργο μας εγκριθεί και ο οικονομικός στόχος της εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης
επιτευχθεί, μόνο ο Αιτών φορέας δικαιούται να λάβει χρήματα μέσω της πλατφόρμας
συμμετοχικής χρηματοδότησης και εν συνεχεία να μεταφέρει τα ποσά που αντιστοιχούν στη
συμμετοχή του οργανισμού μου στην υλοποίηση του έργου.
Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον οργανισμό μου και περιέχονται σε αυτήν
την αίτηση είναι ορθές και ότι ο οργανισμός μου δεν έχει λάβει χρηματοδότηση ή/και υποβάλλει
αίτηση για άλλη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της παρούσας πρότασης.
Αυτή η επιστολή συνεργασίας επισυνάπτεται στο Έντυπο Αίτησης και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της απόφασης (μη οικονομικής) υποστήριξης που θα εκδώσει η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας σε περίπτωση επιλογής του έργου.
Τόπος: [ΠΟΛΗ]

Ημερομηνία: (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ)

Όνομα και ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου: [ΟΝΟΜΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΑ]
Υπογραφή: [

]

Σφραγίδα του αιτούντος φορέα (εάν υπάρχει):

