Заявник розуміє це однаково з МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ", що опис проекту ZMINA 2.0 за
посиланням <https://izolyatsia.org/ua/project/subgrants-for-culture-projects-second-wave>:
● не є одностороннім правочином, пропозицією укласти договір, одностороннім
договором, договором приєднання, публічним договором, попереднім договором або
будь-яким сурогатом чи чимось іншим на кшталт, має виключно інформаційний
характер та з точки зору правових наслідків може розглядатися не більш як
адресоване невизначеному колу осіб запрошення робити пропозиції укласти договір;
● не є безпосередньою й самостійною підставою виникнення цивільних прав та
обов’язків заявника та МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ";
● сам по собі не становить змісту зобов’язань або окремих обов’язків МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ"
— ані в цілому, ані в окремих його частинах;
● не є публічною обіцянкою винагороди за результатами конкурсу, оголошенням
конкурсу й умовами конкурсу відповідно, а сам цей проект не є конкурсом у розумінні
його згідно з параграфом 2 глави 78 підрозділу 2 розділу III книги 5 Цивільного кодекса
України.
Для заявника повністю зрозумілими порядок подачі, зміст та всі необхідні складові заявки,
всі допустимі витрати й обмеження, критерії відбору, та заявник підтверджує, що подані
ним через електронну платформу подачі заявок матеріали — то є все, що він міг та
намагався надати у складі заявки, а самий лише факт подачі заявки є підтвердженням
згоди з боку заявника щодо всього цього.
Заявник гарантує, що охоплюваний заявкою мистецький проект створюватиметься в
Україні, із виготовленням всіх складових в Україні, та є направленим на пожвавлення
культурного життя в Україні.
Заявник підтверджує, що подача заявки не поєднується із будь-якими зловживаннями з
його боку, зокрема, але не обежуючись тільки цим, з перекручуванням його дійсної волі,
спотворенням його волевиявлення, приховуванням його дійсних цілей, прямою або
опосередкованою належністю до МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ" чи осіб, з якими МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ" має
відносини правового характеру, з використанням інсайдерської інформації.
Заявник запевняє, що не має інших джерел підтримки для продовження культурного життя
які б задовольняли цю потребу повністю, що створення мистецького проекту, який
охоплюється заявкою має на меті підтримання духу національної боротьби за свободу і
незалежність, що у заявника відсутні інші джерела для повного фінансування створення
цього мистецького проекту та що потреба у такому фінансуванні повністю не може бути
ним задоволена іншим чином, а за наявності інших джерел для часткового фінансування
створення цього мистецького проекту, заявка у будь-якому разі не охоплює ті його
складові, що вони вже охоплені фінансуванням з інших джерел.
Заявник гарантує, що за наявності підстав для повернення грошових коштів, отриманих
ним у межах фінансування створення охоплюваного заявкою мистецького проекту, та
безвідносно до змісту цих підстав, ці грошові кошти будуть повернуті відповідно до
вказівок МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ".

Заявник підтверджує, що має необхідний досвід роботи у сфері створення охоплюваного
заявкою мистецького проекту, який у жодному разі й за жодного погляду не є меншим за 2
роки.
Заявник стверджує, що щодо нього відсутні обставини, відповідно до яких він може бути
пов’язаний із агресією з боку Російської Федерації, підпадати під встановлені в Україні й
деінде санкції, а також щодо нього відсутні обмеження з питань запобігання й протидії
легалізації одержаних злочинним шляхом доходів, фінансування тероризму та
фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також запевняє, що діятиме із
усією можливою обачністю та відповідно до вимог чинного законодавства, стосовно того
аби ці обставини були відсутні також й з боку всіх та будь-яких осіб, залучених ним при
створенні охоплюваного заявкою мистецького проекту або у зв’язку із ним.
Заявник усвідомлює можливість настання податкових наслідків при наданні субгранту для
створення мистецького проекту та при його створенні, які відповідно до чинного
законодавства України покладаються безпосередньо на нього та гарантує додержання
вимог законодавства у зв’язку із цим.
Заявник гарантує, що щодо реалізації мистецького проекту та у зв’язку із цим, станом на
момент подачі заявки ним повністю додержано та у подальшому ним неухильно буде
додержано вимоги чинного законодавства України (а де це є застосовним — також й
вимоги іноземного законодавства зокрема та нормативного характеру й публічного
порядку взагалі, міжнародних договорів тощо), національні й міжнародні звичаї ділового
обороту й правила поведінки усталені у сферах культурної й мистецької діяльності,
благодійної допомоги й діяльності, грантової підтримки, взаємодії з міжнародними
організаціями й інституціями, фінансово-господарської діяльності, а у будь-якому випадку
неоднозначності чи неоднакового розуміння таких вимог — вимоги МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ".
Заявник гарантує, що під час створення охоплюваного заявкою мистецького проекту ним
буде вжито всіх необхідних заходів щодо додержання прав інтелектуальної власності
третіх осіб відповідно до вимог книги 4 Цивільного кодекса України.
Заявник запевняє, що за ініціювання цього з боку МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ" ним будуть видані
ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності створених при створенні
охоплюваного заявкою мистецького проекту — відповідно до вказівок МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ".
Заявник гарантує, що у зв’язку із створенням охоплюваного заявкою мистецького проекту
він утримуватиметься від вчинення всіх та будь-яких дій, прямо або опосередковано, які
можуть виставляти Європейський Союз, Європейську Комісію та будь-які інші органи
(включно із їх співробітниками) й ініціативи (включно із їх учасниками) Європейського
Союзу у негативному світлі, утримуватиметься від звернення до них із будь-якими
претензіями, а у відповідних випадках також звільнить їх від негативних наслідків
настання негативних обставин, а саме за такими формою й змістом, як це визначить
МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ".

Заявник підтверджує, що з його боку буде виконане все необхідне для забезпечення
можливості контролю щодо використання субгранту та створення мистецького проекту у
межах моніторингу з боку МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ".
Заявник запевняє, що ним будуть надані звіти та матеріали на їх підтвердження у повній
відповідності до вказівок МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ".
Оскільки звітність МБФ ”ІЗОЛЯЦІЯ” як благодійної організації може містити інформацію
про особу бенефіціарів благодійної допомоги, заявник гарантує наявність такої згоди з
його боку, а у відповідних випадках — отримання такої згоди з боку інших осіб й їх
законних представників, коли це є необхідним. На додаток до цього, заявник гарантує що
ним буде додержано вимог законодавства про захист персональних даних у зв’язку із
створюваним згідно із заявкою мистецьким проектом як такого та в частині звітування
заявника перед МБФ “ІЗОЛЯЦІЯ” й МБФ “ІЗОЛЯЦІЯ” перед належним чином
уповноваженими органами Європейського Союзу зокрема, включно із третіми особами —
аудиторами тощо — в частині контролю за наданням субгранту й перевіркою матеріалів
стосовно надання субгранту.
Заявник гарантує, що надані цим відомості, а також відомості у заявці та документах, що її
супроводжують, надана у зв’язку із заявкою інформація, а також самі надані заявником
твердження, підтвердження, гарантії, запевнення тощо є достовірними та такими, що
відповідають дійсності й дійсним намірам заявника. Цим заявник також підтверджує повне
й однозначне усвідомлення того, що ці відомості, інформація й гарантії мають ключове
значення для вирішення питання щодо надання субгранту для створення мистецького
проекту та їх ненадання саме по собі виключало б надання такого субгранту.
Заявник розуміє це однаково з МБФ "ІЗОЛЯЦІЯ", що надані ним твердження,
підтвердження, гарантії, запевнення тощо становлять запевнення щодо обставин, які
мають значення для здійснення благодійної діяльності й надання благодійної допомоги в
частині надання субгранту для створення мистецького проекту із наслідками надання
неправдивих запевнень, як це визначено частиною 1 статті 650-1 Цивільного кодекса
України.
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