Eixo 3 – Melhoria da Qualidade de Vida nas Zonas Rurais
Portaria nº 21/2009, de 24 de Março

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
O promotor _________________________________________________________________
pessoa colectiva ou contribuinte N.º_______________ , no âmbito da sua candidatura ao
PRORURAL, pedido de apoio N.º_________________, declara por sua honra e para todos os
efeitos que se compromete a:
1. assegurar, por si próprio ou mediante recurso a outras entidades, a formação profissional
que seja necessária à boa execução do projecto;
2. afectar as instalações e equipamentos objecto de apoio aos objectivos constantes do
projecto, durante um prazo de 5 anos, após a conclusão do projecto (data do último pedido
de pagamento);
3. manter uma contabilidade adequada às análises requeridas para apreciação e
acompanhamento do projecto;
4. manter organizado e actualizado um dossier técnico e financeiro com todos os documentos,
formulários e correspondência relativos ao projecto aprovado, incluindo o certificado de
conclusão (até 5 anos após a data de conclusão do projecto);
5. colocar à disposição da Unidade de Gestão do Programa LEADER ou de outros órgãos de
controlo credenciados, a documentação indispensável à verificação dos montantes de
investimento realizados, até 5 anos após a conclusão do projecto, de acordo com os
Regulamentos Comunitários;
6. assegurar em como o projecto não constitui, nem constituirá, candidatura aprovada, no
âmbito de qualquer outro incentivo ou regime de co-financiamento comunitário;
7. participar em acções de promoção ou feiras de divulgação dos produtos e serviços
resultantes dos investimentos no âmbito do LEADER.
8. identificar devidamente o projecto como “Iniciativa apoiada pelo Programa de Iniciativa
Comunitária LEADER+”, ou outra expressão equivalente, tanto durante a fase de
execução, como após a conclusão do projecto;
9. manter o número de postos de trabalho permanentes, a prazo e sazonais previstos no
projecto, por um período não inferior a 5 anos;
.
10. declara por sua honra e para todos os efeitos que nunca foi excluído por incumprimento de
obrigações contratuais relativas a ajudas públicas;

__________________________, ____ de _______________ de 200__
_____________________________________________________
Assinatura e carimbo (de quem tem poderes para o acto)
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FEADER
A Europa investe nas zonas rurais

