Załącznik nr 2 Wzór deklaracji bezstronności

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI
Nr Naboru:
Tura naboru (jeśli dotyczy):
Imię:
Nazwisko:
Oś Priorytetowa:
Działanie:
Poddziałanie:
Schemat:

POUCZENIE:

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) w zw. z z art. 233 § 6 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
Oświadczam, że:
zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektów obowiązującym w
ramach Działania: 1.2; 1.3; 1.4 i 1.5 Osi Priorytetowej 1 oraz Działania 3.1; 3.2; 3.3 i 3.5 Osi
Priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020, a ponadto:
w zakresie poufności:
 zobowiązuję się do zachowania tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów
ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów,
 zobowiązuję się do nieujawniania udostępnionych mi w trakcie posiedzenia Komisji
Oceny Projektów informacji i dokumentów;
 zobowiązuję się dołożyć należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje te nie
zostały przekazane osobom nieuprawnionym;
 zobowiązuje się nie zatrzymywać i nie udostępniać kopii jakichkolwiek pisemnych lub
elektronicznych informacji związanych z ocenianymi wnioskiem/projektem; wnioskami/
projektami*;
 deklaruję, że będę wypełniać swoje obowiązki w sposób bezstronny, rzetelny, uczciwy
i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
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w zakresie bezstronności:
nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie mnie z udziału w wyborze
projektów ustalonych zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020, stosownie do którego należy stosować odpowiednio art. 24 § 1 i 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013
r. poz. 267, z późn. zm.) dotyczący wyłączenia pracownika.
co w szczególności oznacza, , że
a) nie jestem Wnioskodawcą/żadnym z Wnioskodawców* i nie pozostaję z
Wnioskodawcą/Wnioskodawcami* w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
do drugiego stopnia z Wnioskodawcą/Wnioskodawcami*, z członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych Wnioskodawcy/Wnioskodawców*;
c) nie jestem związany z Wnioskodawcą/Wnioskodawcami* z tytułu przysposobienia,
kurateli lub opieki;
d) nie jestem przedstawicielem Wnioskodawcy/żadnego z Wnioskodawców*
ubiegających się o dofinansowanie, nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa
lub
powinowactwa
do
drugiego
stopnia
z
przedstawicielem/przedstawicielami Wnioskodawcy/żadnego z Wnioskodawców*,
nie jestem związany z żadnym z przedstawicieli Wnioskodawcy/Wnioskodawców* z
tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
e) nie pozostaję z Wnioskodawcą/żadnym z Wnioskodawców* w stosunku podrzędności
służbowej.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom tego, że powody wyłączenia mojej osoby
odnośnie lit. b-d trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załącznik:
Lista wniosków, które zostały złożone w ramach danego naboru*
Wrocław, dnia .............................. r.
............................................................
(czytelny podpis)

W związku z zaistnieniem okoliczności, o której/-ych mowa w pkt I oświadczenia, a których
wcześniej nie miałem świadomości, podlegam wyłączeniu z oceny wniosków/projektów w
ramach niniejszego naboru wniosków.
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Wrocław, dnia .............................. r.
............................................................
(czytelny podpis)

Informuje się, że Ekspert jest zobowiązany poinformować instytucję o istnieniu innych
okoliczności mogących budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności względem
podmiotu/któregokolwiek podmiotu* ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu,
który przygotowywał którykolwiek wniosek będący przedmiotem oceny1 w danym
naborze/danej turze naboru*.
W przypadku określonym powyżej instytucja wyłącza eksperta z udziału w wyborze
projektów albo je ujawnia.

*Niepotrzebne skreślić

1

Rozumianego jako podmiot, który złożył wniosek będący przedmiotem oceny w myśl ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.)
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