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Ja, dolu podpísaný/á, týmto vyhlasujem, že organizácia  <úplný právoplatný názov partnerskej organizácie, >, ktorú som oprávnený/á zastupovať:
súhlasí s partnerstvom v rámci vyššie uvedeného projektu predloženým žiadateľom ako partner s finančnou účasťou;
je si vedomá povinností a zodpovedností, ktoré vyplývajú z partnerstva v zmysle právneho rámca Nórskeho finančného mechanizmu a Programovej dohody, ako aj ďalších súvisiacich dokumentov v zmysle výzvy;
súhlasí s obsahom predkladanej žiadosti o projekt v plnom rozsahu;
potvrdzuje, že všetky informácie týkajúce sa jej účasti ako partnera projektu sú úplné, pravdivé a správne;
má dostatočné administratívne kapacity na zabezpečenie riadenia projektových aktivít partnera;
v prípade schválenia žiadosti o projekt je pripravená a schopná realizovať navrhované aktivity v rámci technickej/odbornej implementácie projektu v zmysle predloženej žiadosti o projekt, a to v plnom rozsahu; 
v prípade schválenia žiadosti o projekt je pripravená a schopná realizovať navrhované aktivity v súlade s časovým plánom projektu;
v prípade schválenia žiadosti o projekt je v plnej miere pripravená a schopná spolufinancovať navrhované aktivity partnera, na ktoré je v rámci rozpočtu projektu alokovaná suma <suma> EUR, a to minimálne čiastkou  <suma> EUR, v súlade s podmienkami spolufinancovania stanovenými vo výzve; 
v prípade schválenia žiadosti o projekt pristúpi k uzavretiu zmluvného vzťahu pre účely realizácie projektu so žiadateľom formou tzv. Partnerskej dohody v zmysle požiadaviek správcu programu.

V súvislosti s partnerstvom na vyššie uvedenom projekte potvrdzujem, že:
organizácia udeľuje splnomocnenie žiadateľovi reprezentovať partnerstvo projektu a komunikovať vo veci predloženej žiadosti o projekt so správcom programu, a zároveň sa zaväzuje, že mu poskytne súčinnosť pri dodatočnom predkladaní dokumentov, príp. doplňujúcich informácií, ak o to správca programu požiada, a to v plnom rozsahu a včas;
organizácia pri zistení akéhokoľvek rozporu s ktorýmkoľvek z vyššie uvedených vyhlásení, ku ktorým dôjde počas výberového procesu žiadostí o projekt, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje žiadateľa, ktorý žiadosť o projekt predkladá.
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