Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA EKSPERTA

Ja, niżej podpisany(-a):
1. świadomy(-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.)przewidującego karę pozbawienia
wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam że:
a) korzystam w pełni z praw publicznych;
b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
c) nie zostałem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
2. wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na ekspertów do
oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ich przetwarzanie na potrzeby udziału
w wyborze projektów;
3. oświadczam, że jestem gotowy(-a) do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów złożonych
w ramach RPO WK-P 2014-2020 na podstawie przepisów art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze
zm.);
4. przyjmuję do wiadomości, iż wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny
merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 nie jest tożsamy z powołaniem mnie do Komisji Oceny
Projektów w charakterze eksperta i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek
roszczeń z tego tytułu;
5. potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów,
akceptuję jego zapisy i będę się do nich stosował(-a);
6. oświadczam, iż nie pozostaję w stosunku pracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P
2014-2020, Instytucją Wdrażającą RPO WK-P 2014-2020 ani Instytucją Pośredniczącą RPO
WK-P 2014-2020;
7. oświadczam iż, nie jestem pracownikiem firmy konsultingowo-doradczej/przedsiębiorcą,
która/y przygotowuje projekty w ramach RPO WK-P, przy czym jako ww. firmę należy
rozumieć osobę/firmę/jednostkę/przedsiębiorstwo, które wspomaga wnioskodawców
w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o dofinansowanie projektu, jako pracownika należy
rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym;

8. oświadczam, że zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO
WK-P 2014-2020 w przypadku zmiany stanu faktycznego dotyczącego wszystkich punktów
oświadczenia.
9. zobowiązuję się do przetwarzania pozyskanych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz przepisami
wykonawczymi, a w szczególności zobowiązuję się do nieujawniania jakichkolwiek
uzyskanych informacji osobom trzecim;
10. oświadczam, iż posiadam wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WK-P 2014-2020;
11. oświadczam, iż posiadam wiedzę w zakresie strategii rozwoju WK-P;
12. wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs:
www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl mojego imienia i nazwiska oraz adresu poczty
elektronicznej umieszczonego w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej
projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020.
13. oświadczam, że nie pozostaję w konflikcie interesów, o której mowa w wytycznych KE
dotyczących krajowych strategii zwalczania nadużyć finansowych w zakresie europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI). Konflikt interesów definiowany jest jako
sytuacja, kiedy interes prywatny osoby pełniącej funkcję publiczną wpływa, bądź wydaje się
wpływać, na bezstronne i obiektywne wykonywanie jej oficjalnych funkcji.
Interes prywatny rozumiany jest jako jakakolwiek korzyść dla takiej osoby, jej rodziny, bliskich
krewnych, przyjaciół i osób fizycznych lub organizacji, z którymi dana osoba posiada lub
posiadała powiązania gospodarcze lub polityczne. Obejmuje on także wszelkie zobowiązania,
finansowe bądź cywilne, z nimi związane. Na mocy rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 966/2012 konflikt interesów istnieje wówczas, gdy bezstronne i obiektywne pełnienie
funkcji osoby uczestniczącej w wykonywaniu budżetu lub audytora wewnętrznego jest
zagrożone z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie polityczne lub przynależność
państwową, interes gospodarczy lub jakiekolwiek inne interesy wspólne z beneficjentem.
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podpis kandydata

