BILAG 2.3:
TILBUD FOR DELTAGELSE I PROJEKTET
SAMT TRO OG LOVE ERKLÆRING
Udfyldes af ejeren af det/de fartøj(er), der ønsker at deltage i projektet
Fartøjsoplysninger
Fartøjets EU identifikations nr.:

Havnekendings nr.:

Fartøjets ejer:

Fartøjsejers adresse:

Flagstat:

Mængder og fiskearter,
der ønskes til dækning af fartøjets omkostninger ved deltagelse i forsøgsfiskeriet
Art:

Mængde (kg):

Farvandskode:

Art:

Mængde (kg):

Farvandskode:

Art:

Mængde (kg):

Farvandskode:

Art:

Mængde (kg):

Farvandskode:

Fartøjets pris pr. dag for deltagelse i forsøgsfiskeriet (DKK):

Opfylder fartøjet samtlige krav, som er
stillet af ansøger under punkt 10?

NB! Det kan ikke garanteres, at den ønskede kvote eller pris pr. dag imødekommes.

 Ja  Nej

Hvis fartøjet ikke opfylder alle kravsspecifikationer, hvilke er da ikke opfyldte?:
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BILAG 2.3 (fortsat)

Underskrift af fartøjsejer, eller dennes repræsentant
Ved min underskrift bekræfter jeg på tro og love at:
ovennævnte oplysninger er korrekte og ansøger forpligter sig til, at fartøjet ved fiskeri overholder de
gældende bestemmelser, der ligger til grund for godkendelsen.
være medvidende om, at såfremt forkerte oplysninger er afgivet i denne ansøgning, kan godkendelsen
blive trukket tilbage.
forpligte sig til at meddele Fiskeristyrelsen om eventuelle ændringer, der kan have betydning for
godkendelsen af denne ansøgning.
forpligte sig til at levere alle oplysninger, der er påkrævet i henhold til EU’s regler.
overholde gældende EU forordninger, og
ikke have begået svig som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2014/508 af 15. maj 2014.
ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fiskefartøjer, der er opført på EUlisten i medfør af artikel 27, stk. 1 i forordning (EF) 2008/1005 af 29. september 2008 over fartøjer, der
udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri).
ikke har mere end 9 point registreret i Fiskeristyrelsen for alvorlige overtrædelser af den fælles
fiskeripolitik i medfør af EU’s kontrolforordning og bilag XXX til forordning (EU) nr. 2011/404 af 8. april
2011.
være indforstået med, at alle tilladelser offentliggøres på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Underskrift af fartøjsejer eller dennes repræsentant:

Dato:
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