Załącznik nr 2a do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów
oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO OCENY, BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
CZŁONKA KOP – PRACOWNIKA IOK/ PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO
Imię i Nazwisko
Członka KOP
Numer naboru
Numer
Działania/Poddziałania
Numer rundy
(jeśli dotyczy)
Oświadczenie odnosi się do relacji Pracownika z każdym z Wnioskodawców
i każdym ewentualnym Partnerem biorącym udział w naborze1.
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z dokumentami niezbędnymi do prawidłowej oceny
projektu, tj. przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, wytycznymi ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego, Regulaminem naboru, w tym Regulaminem
KOP.
2. Nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.), (dalej jako KPA) dotyczących wyłączenia pracownika, o których
mowa w art. 24 § 1 i 2 KPA2, które skutkują wyłączeniem mnie z udziału
w procesie wyboru projektów do dofinasowania.

W przypadku naboru dzielonego na rundy, oświadczenie dotyczy wniosków złożonych w ramach
danej rundy naboru.
2 Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego:
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu
w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy
może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której
przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
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3. Według mojej wiedzy w stosunku do Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli
dotyczy), nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 613
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do
budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE)
nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE,
a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.
4. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do
mojej bezstronności względem Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli
dotyczy).
5. Według mojej wiedzy nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem podmiotu, który
przygotował i/lub złożył wniosek będący przedmiotem oceny.
W szczególności oświadczam, że:
1. Nie brałem/am osobistego udziału w przygotowaniu któregokolwiek z wniosków
o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na niniejszy nabór.
2. Według mojej wiedzy z osobą przygotowującą którykolwiek wniosek
o dofinansowanie, złożony w ramach niniejszego naboru:
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub
karne;
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa
(§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
3 Artykuł 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia
18 lipca 2018 r. Konflikt interesów:
1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz
innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym
w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym
również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się
podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów
z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać
powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności oraz aby
zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.
2. W przypadku, gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu
krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko
istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje
sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub
delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów.
W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy
zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni
delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze
stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.
3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji
podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest
zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek
krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

 nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa
i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia,
 nie jestem lub nie byłem/am związany z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli.
3. Nie jestem Wnioskodawcą/Partnerem (jeśli dotyczy) projektu ani nie pozostaję
z Wnioskodawcą/ Partnerem/ami projektu (jeśli dotyczy) w takim stosunku
prawnym i/lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa
i obowiązki.
4. Nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia z Wnioskodawcą/Partnerem/ami (jeśli
dotyczy) projektu lub z członkami organów zarządzających lub organów
nadzorczych Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy).
5. Nie jestem związany/a z Wnioskodawcą/Partnerem/ami (jeśli dotyczy) projektu
z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki.
6. Nie jestem przedstawicielem Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy) projektu ani
nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem Wnioskodawcy/
Partnerem/ami projektu (jeśli dotyczy), ani nie jestem związany/a
z przedstawicielem Wnioskodawcy/ Partnerem/ami (jeśli dotyczy) projektu z
tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki.
7. Nie pozostaję z którymkolwiek Wnioskodawcą/Partnerem (jeśli dotyczy) projektu
w stosunku podrzędności służbowej.
Jestem świadomy/a, że przesłanki wymienione w pkt. 2-6 powyżej dotyczą także
sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka.
Ponadto oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się do nieudostępniania lub nieprzekazywania osobom trzecim
jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów
związanych z ocenianymi wnioskami, a w szczególności mogących mieć wpływ
na naruszenie interesów Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy),
w tym dotyczących tajemnicy wynikającej z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub ochrony danych osobowych Wnioskodawcy/
Partnera/ów projektu (jeśli dotyczy)4.

Zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które
stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
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2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów
przekazanych, ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie w trakcie wyboru
projektów oraz deklaruję, że informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie dla
celów wyboru projektów i nie będą ujawnione osobom trzecim5.
3. Zobowiązuję się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub
elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z dokonywaną oceną
wniosków.
4. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakichkolwiek okoliczności
mogących budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, w odniesieniu do
przekazanego mi do oceny wniosku lub do innych wniosków ocenianych
w ramach niniejszego naboru, zobowiązuję się do niezwłocznego ich zgłoszenia
na piśmie Przewodniczącemu KOP, który dokonuje rozstrzygnięcia w tej sprawie
(w przypadku Przewodniczącego KOP – Dyrektorowi IOK).

……………………

………………………………………………………………………

Data

Podpis

W związku z istnieniem okoliczności, o której/-ych mowa w oświadczeniu, podlegam
wyłączeniu z oceny wniosków w ramach niniejszego naboru/niniejszej rundy6.

……………………

………………………………………………………………………

Data

Podpis

Załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest Lista wniosków o dofinansowanie
projektów złożonych w odpowiedzi na nabór/ Lista wniosków o dofinansowanie
projektów złożonych w ramach danej rundy naboru7.

5 Jak

wyżej.
Niepotrzebne skreślić.
7 W przypadku naborów przewidujących projekty realizowane w partnerstwie Lista wniosków o
dofinansowanie projektu uwzględnia również informacje o partnerach.
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Załącznik nr 2b do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów
oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020
OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO OCENY, BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI
KANDYDATA NA EKSPERTA
Imię i nazwisko
Numer naboru
Numer
Działania/Poddziałania
Numer rundy (jeśli
dotyczy)
Oświadczenie odnosi się do relacji kandydata na Eksperta z każdym z
Wnioskodawców i każdym ewentualnym Partnerem biorącym udział w
naborze1.
POUCZENIE:
Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań2 zgodnie z art. 68a ust. 9 Ustawy z dnia 11 lipca
2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
818 z późn. zm.) w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm).

W przypadku naboru dzielonego na rundy, oświadczenie dotyczy wniosków złożonych w ramach
danej rundy naboru.
2 Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego
najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Warunkiem
odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. § 3. Nie
podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy
zeznania lub odpowiedzi na pytania. § 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą
opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa
nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §
5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu
na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi,
chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. § 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do
osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
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Oświadczenie podlega weryfikacji przez pracowników IOK w zakresie
powiązania kandydata na Eksperta z każdym z Wnioskodawców i z każdym
ewentualnym Partnerem, których wnioski ocenianie są w ramach naboru3.
Weryfikacja dokonywana jest w oparciu o ogólnodostępne bazy (KRS, CEIDG),
w takim zakresie, w jakim te bazy, umożliwią weryfikację i/lub w oparciu o
analizę ryzyka na podstawie zidentyfikowanego katalogu sygnałów
ostrzegawczych.
Oświadczam, że:
1. Deklaruję gotowość do oceny oraz dyspozycyjność w planowanym terminie
przeprowadzenia oceny.
2. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Projektów we
wskazanym powyżej naborze i zobowiązuję się do jego stosowania.
3. Nie zachodzi żadna z okoliczności określonych w ustawie z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn.
zm.) (dalej jako KPA) dotyczących wyłączenia pracownika organu, o których
mowa w art. 24 § 1 i 2 KPA4, które stosownie do art. 68 a ust. 8 ustawy dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 skutkują wyłączeniem
mnie z udziału w procesie wyboru projektów do dofinasowania.
4. Według mojej wiedzy w stosunku do Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli
dotyczy), nie zachodził i nie zachodzi konflikt interesu, o którym mowa w art. 615
W przypadku naboru dzielonego na rundy, oświadczenie dotyczy wniosków złożonych w ramach
danej rundy naboru.
4
Art. 24. Kodeksu postępowania administracyjnego: § 1. Pracownik organu administracji publicznej
podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy
może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której
przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub
karne;
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej. §
2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§
1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).
3

Art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046 z dnia 18
lipca 2018 r.
Konflikt interesów:
1. Podmiotom upoważnionym do działań finansowych w rozumieniu rozdziału 4 niniejszego tytułu oraz
innym osobom, w tym również organom krajowym na dowolnym szczeblu, uczestniczącym
w wykonaniu budżetu w ramach zarządzania bezpośredniego, pośredniego i dzielonego, w tym
również w odnośnych działaniach przygotowawczych, a także w audycie lub kontroli, zakazuje się
5

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do
budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE)
nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr
1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE,
a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012.
5. Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do
mojej bezstronności względem Wnioskodawcy/ Partnera/ów projektu (jeśli
dotyczy).
6. Według mojej wiedzy nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności względem podmiotu, który
przygotował i/lub złożył wniosek będący przedmiotem oceny.
W szczególności oświadczam, że:
1. Nie jestem Wnioskodawcą/ Partnerem (jeśli dotyczy) projektu i nie pozostaję i nie
pozostawałem w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia i nie jestem, i nie byłam/byłem związana/y z tytułu
przysposobienia, opieki, kurateli z Wnioskodawcą/ z Partnerem/ami (jeśli dotyczy)
projektu, jego przedstawicielami prawnymi lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych.
2. Nie pozostaję z Wnioskodawcą/Partnerem/ami (jeśli dotyczy) projektu lub
podmiotem, który przygotował wniosek i/lub złożył wniosek będący przedmiotem
oceny w takim stosunku prawnym i/lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą spowodować powstanie konfliktu ich interesów
z interesami Unii. Podmioty te muszą również podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać
powstaniu konfliktu interesów w ramach funkcji wchodzących w zakres ich odpowiedzialności, oraz
aby zareagować na sytuacje, które obiektywnie można postrzegać jako konflikt interesów.
2. W przypadku gdy istnieje ryzyko konfliktu interesów w odniesieniu do członka personelu organu
krajowego, dana osoba kieruje sprawę do swojego przełożonego. W przypadku gdy takie ryzyko
istnieje w odniesieniu do pracowników objętych regulaminem pracowniczym, dana osoba kieruje
sprawę do odpowiedniego delegowanego urzędnika zatwierdzającego. Odpowiedni przełożony lub
delegowany urzędnik zatwierdzający potwierdzają na piśmie, czy stwierdzono konflikt interesów.
W razie stwierdzenia istnienia konfliktu interesów organ powołujący lub odpowiedni organ krajowy
zapewniają, aby dana osoba zaprzestała jakichkolwiek działań w danej kwestii. Odpowiedni
delegowany urzędnik zatwierdzający lub odpowiedni organ krajowy zapewniają, aby wszelkie dalsze
stosowne działania zostały podjęte zgodnie z mającym zastosowanie prawem.
3. Do celów ust. 1 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie funkcji
podmiotu upoważnionego do działań finansowych lub innej osoby, o których mowa w ust. 1, jest
zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub związki z jakimkolwiek
krajem, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.

3. Nie jestem i w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem niniejszego
oświadczenia nie byłem/am związany/a stosunkiem pracy lub stosunkiem
cywilnoprawnym6 z Wnioskodawcą/ Partnerem/ami (jeśli dotyczy) projektu, ani nie
jestem i w powyższym okresie nie byłem/łam członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych, właścicielem, wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem
Wnioskodawcy/ Partnera/ów (jeśli dotyczy) projektu.
4. Według mojej wiedzy nie jestem i w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem
niniejszego oświadczenia nie byłem/am związany/a stosunkiem pracy lub
stosunkiem cywilnoprawnym7 z podmiotem przygotowującym którykolwiek
wniosek w ramach niniejszego naboru, nie jestem członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych, właścicielem, wspólnikiem, udziałowcem lub
akcjonariuszem któregokolwiek podmiotu przygotowującego którykolwiek wniosek
w ramach niniejszego naboru.
5. Nie brałem/am osobistego udziału w przygotowywaniu któregokolwiek wniosku
o dofinansowanie projektu, złożonego w ramach niniejszego naboru.
6. W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakichkolwiek okoliczności
mogących budzić wątpliwości, co do mojej bezstronności, w odniesieniu do
przekazanego mi do oceny wniosku lub do wniosków ocenianych w ramach
niniejszego naboru, zobowiązuję się do niezwłocznego ich zgłoszenia na piśmie
Przewodniczącemu KOP, który dokonuje rozstrzygnięcia w tej sprawie.
7. Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy
i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
8. Zobowiązuję się do nieudostępniania lub nieprzekazywania osobom trzecim
jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów
związanych z prowadzoną oceną, a w szczególności mogących mieć wpływ na
naruszenie interesów Wnioskodawcy/Partnera/ów (jeśli dotyczy) projektu, w tym
dotyczących tajemnicy wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa lub ochrony danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych
przez Wnioskodawcę/Partnera/ów (jeśli dotyczy) projektu8.
9. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów,
ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów i deklaruję, że informacje
te zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów wyboru projektów i nie będą
ujawnione osobom trzecim9.

Nie dotyczy umów cywilnoprawnych zawartych na wykonanie oceny wniosków o dofinansowanie
projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
7 Jak wyżej.
8 Zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które
stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
9 Jak wyżej.
6

10. Zobowiązuję się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub
elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z prowadzoną oceną
wniosków.
11. Zobowiązuję się do niekontaktowania z Wnioskodawcami biorącymi udział
w naborze, poza sytuacjami określonymi w Regulaminie naboru i Regulaminie
pracy KOP.
12. W przypadku, gdy zostanę pracownikiem Małopolskiego Centrum
Przedsiębiorczości będącego Instytucją Organizującą Konkurs (IOK), pełniącego
jednocześnie rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (IP), zobowiązuję
się do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie do IOK oraz
poinformowania komórki organizacyjnej MCP odpowiedzialnej za wybór projektów
do dofinansowania. Jestem świadomy, iż w takiej sytuacji oceny wniosków
o dofinansowanie projektów mogę dokonywać jako Pracownik IP.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu
nieprawdy oraz mając na uwadze, że podanie nieprawdy skutkować będzie
usunięciem mnie z Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i brakiem
możliwości ponownego ubiegania się o umieszczenie w ww. Wykazie,
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych i informacji
zamieszczonych powyżej.

……………………… …………………………………………………………………
Data

Podpis

W związku z istnieniem okoliczności, o której/-ych mowa w oświadczeniu, podlegam
wyłączeniu z oceny wniosków w ramach niniejszego naboru/niniejszej rundy10.

……………………… …………………………………………………………………
Data

Podpis

Załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest Lista wniosków o dofinansowanie
projektów złożonych w odpowiedzi na nabór/ Lista wniosków o dofinansowanie
projektów złożonych w ramach danej rundy naboru11.
Niepotrzebne skreślić.
W przypadku naborów przewidujących projekty realizowane w partnerstwie Lista wniosków o
dofinansowanie projektu uwzględnia również informacje o partnerach.
10
11

CZĘŚĆ WYPEŁNIANA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRACOWNIKA IOK
Weryfikacja powiązania kandydata na Eksperta z Wnioskodawcami i ewentualnymi
Partnerami, których wnioski podlegają ocenie w ramach naboru została
przeprowadzona na podstawie:
1

2

Informacji zawartych
w ogólnodostępnych
TAK
bazach (KRS, CEIDG):
W wyniku weryfikacji
wykazano powiazania
kandydata
z Wnioskodawcą/Wnioskoda
wcami i/lub
Partnerem/Partnerami
ubiegającym/mi się o
dofinansowanie w ramach
naboru/rundy naboru.
Analizy ryzyka na
podstawie
zidentyfikowanego
TAK
katalogu sygnałów
ostrzegawczych:
W wyniku weryfikacji
wykazano powiazania
kandydata
z Wnioskodawcą/Wnioskoda
wcami i/lub
Partnerem/Partnerami
ubiegającym/mi się o
dofinansowanie w ramach
naboru/rundy naboru.

NIE

NIE
DOTYCZY

NIE

NIE
DOTYCZY

Zaznaczenie opcji TAK w którymkolwiek polu tabeli oznacza że, kandydat na Eksperta nie
może zostać powołany do KOP.
Opcja NIE DOTYCZY zaznaczana jest w przypadku wyboru tylko jednej z dwóch
dostępnych metod.

Wykaz załączników:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Data, podpis

Załącznik nr 2c do Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów
oceniającej wnioski złożone w konkursie nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI OBSERWATORA
Imię i Nazwisko
Obserwatora
Numer naboru
Numer
Działania/Poddziałania
Numer rundy (jeśli
dotyczy)
Oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się do nieudostępniania lub nieprzekazywania osobom trzecim
jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji lub dokumentów
związanych z prowadzoną oceną, a w szczególności mogących mieć wpływ na
naruszenie interesów Wnioskodawcy/Partnera/ów projektu, w tym dotyczących
tajemnicy wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub
ochrony danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych przez
Wnioskodawcę/Partnera/ów projektu1.
2. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów,
ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów i deklaruję, że informacje
te zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów wyboru projektów i nie będą
ujawnione osobom trzecim2.
3. Zobowiązuję się do niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub
elektronicznych informacji lub dokumentów związanych z prowadzoną oceną
wniosków.
……………………

……………………………………………………………………

Data

Podpis

Zobowiązanie ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które
stanowią tajemnice wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2 Jak wyżej.
1

Załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest Lista wniosków o dofinansowanie
projektów złożonych w odpowiedzi na nabór / Lista wniosków o dofinansowanie
projektów złożonych w ramach danej rundy naboru3.

W przypadku naborów przewidujących projekty realizowane w partnerstwie Lista wniosków
o dofinansowanie projektu uwzględnia również informacje o Partnerach.
3

