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Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI 
 

do projektu „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” 

Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 

realizowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 
. 

 

Imię:  

Nazwisko:  

Instytucja:  

 

Niniejszym oświadczam, że: 

- zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Komisji Konkursowej w ramach działania Oś 

Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

- w przypadku stwierdzenia przeze mnie zależności pozostawania w związku małżeńskim albo 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa  

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu 

przysposobienia, opieki, kurateli z którymkolwiek z podmiotów ubiegających się 

o dofinansowanie, ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych 

ubiegających się o udzielenie dofinansowania, zobowiązuję się do niezwłocznego 

poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania się 

z oceny projektu; 

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą w ciągu ostatnich trzech lat poczynając od daty 

rozpoczęcia posiedzenia Komisji Konkursowej nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub 

zlecenia z żadnym z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie ani nie byłem/łam 

członkiem władz żadnej z osób prawnych ubiegających się o dofinansowanie. w przypadku 

stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków i wycofania się z oceny projektu; 

- zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą nie pozostaję z żadnym z podmiotów ubiegających 

się o dofinansowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, w szczególności nie brałem udziału 

w przygotowaniu żadnego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Projektu 

„Moja firma – moja szansa”. w przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się  

do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, 

- zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny 

i sprawiedliwy; 
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- wyrażam zgodę na zachowanie w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów 

ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie 

lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów 

niniejszej oceny i nie powinny być ujawnione stronom trzecim. Zobowiązuję się również  

nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych  

z ocenianym projektem. 

 (miejscowość), dnia .......-..........- 200  r. 
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        (podpis) 


