Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej
PROCEDURA TRYBU WYŁĄCZENIA CZŁONKA RADY PROGRAMOWEJ Z UDZIAŁU
W DOKONYWANIU OCENY PROJEKTU (P7)
Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności
przez członków Rady Programowej
(zał. 1 do P 7)

Weryfikacja powiązań członków Rady Programowej
z ocenianym projektem zgodnie z Rejestrem
Interesów Członków Rady Programowej

Brak powiązania członka Rady Programowej
z ocenianym projektem

Zaistnienie konfliktu interesów lub okoliczności
budzących wątpliwość co do bezstronności członka
Rady Programowej

Ocena projektu przez członka
Rady Programowej

Wykluczenie obligatoryjne
Zgodnie z oświadczeniem w
Deklaracji poufności i
bezstronności

Wykluczenie na wniosek
własny (w przypadku
zaistnienia przesłanek innych
niż wskazane w Deklaracji
poufności i bezstronności oraz
Rejestrze Interesów Członków

Wykluczenie członka Rady
Programowej
z oceny danego projektu

Zapisanie wszystkich wykluczeń i ich
powodów w Protokole z posiedzenia
Rady – zapis wykluczeń w odniesieniu
do poszczególnych projektów

Wykluczenie danego członka
Rady na drodze głosowania
pozostałych członków Rady
Programowej
(jeżeli sam członek się nie
wykluczył a istnieje
prawdopodobieństwo
wystąpienia konfliktu
interesów)

Załącznik nr 1 do Procedury P7
DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA RADY PROGRAMOWEJ
Składana w ramach naboru: ……………………………………………………………..…………….………………
Imię i nazwisko Członka Rady Programowej: ………………………………………..…………….………………
Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
zgodnie z art. 233 § 1, § 2, § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
późn. zm.).1
Niniejszym oświadczam, że:
 zapoznałem/am się z Regulaminem Organizacyjnym Rady Programowej oraz Procedurą trybu
wyłączenia członka rady z udziału w dokonywaniu oceny projektu (P7),
 zapoznałem/am się z dokumentacją konkursową, w tym z wnioskami złożonymi w danym naborze;
 zobowiązuje się oceniać wyłącznie wnioski o dofinansowanie, w przypadku których nie jestem
powiązany z ocenianym projektem podmiotu innego niż LGD/projektem objętym grantem;
 zobowiązuję się do wyłączenia z oceny wniosków o dofinansowanie, w przypadku których występuje
konflikt interesów lub mają miejsce okoliczności budzące wątpliwość co do mojej bezstronności;
 zobowiązuję się, do wypełniania moich obowiązków w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą;
 zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji;
 zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub
wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat wyboru i oceny
projektu i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszego procesu i nie
mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
Ponadto oświadczam, że w odniesieniu do wniosków, które będę oceniał:
1. nie brałem/łam osobistego udziału w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach
bieżącego naboru i nie jestem wnioskodawcą,
2. nie zasiadam i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie
zasiadałem/łam w organach zarządczych lub będących przedstawicielami osób prawnych składających
wniosek,
3. nie pozostaję i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie
pozostawałem/łam w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z osobą/podmiotem ubiegającym
się o przyznanie dofinansowania,
4. nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie
świadczyłem pracy na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla podmiotu składającego wniosek
o dofinansowanie projektu2,
5. nie łączy i nie łączył mnie związek małżeński oraz nie jestem spokrewniony/na w pierwszym i drugim
stopniu pokrewieństwa lub w pierwszym i drugim stopniu powinowactwa a także nie jestem lub nie
byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wnioskodawcą,
6. nie jestem reprezentantem/tką przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem reprezentowanym
przez wnioskodawcę,

Zgodnie z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę lub zatajających prawdę,
mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, grozi
odpowiedzialność karna w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności.
2 nie dotyczy oceny projektów własnych LGD
1

7. nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności
względem podmiotu, który złożyły wniosek o dofinansowanie,
8. w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1-7, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny i wyboru
projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach posiedzenia Rady.

Jednocześnie informuję, iż wyłączam się z procesu wyboru i oceny wniosków o nr:
Nr wniosku

………………………………………
Miejscowość, data

Nazwa Wnioskodawcy

Przyczyna wyłączenia

………………………………………......
Czytelny podpis członka Rady Programowej

