Załącznik nr 8 do Procedur realizacji Projektu grantowego: „Deklaracja poufności i bezstronności”

DEKLARACJA POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI1

DATA NABORU:
Imię i nazwisko osoby oceniającej pomysł:

Niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałam się/zapoznałem się z Procedurami realizacji Projektu grantowego wraz z załącznikami
obowiązującym w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat:
usługi opiekuńcze dla osób zależnych),
• nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem
związany/związana z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Pomysłodawcą ubiegającym się
o udzielenie wsparcia. W przypadku stwierdzenia takiej zależności zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Beneficjenta i wycofania się z oceny tego pomysłu,
• nie pozostaję z Pomysłodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. W przypadku stwierdzenia takiej zależności
(lub uzasadnionych wątpliwości) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Beneficjenta i wycofania się z oceny tego pomysłu,
• nie zachodzą żadne inne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej
bezstronności względem osoby ubiegającej się o wsparcie, która złożyła pomysł będący
przedmiotem oceny,
• nie uczestniczyłam/uczestniczyłem w przygotowaniu ocenianego pomysłu,
• zobowiązuje się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych
informacji,
• zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie
z posiadaną wiedzą,
• zobowiązuję się do zachowania 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 osobom trzecim.

_________________________

Miejscowość, data

Podpis osoby oceniającej

1

Oświadczenie odnosi się do relacji osoby oceniającej pomysł na każdym z etapów oceny ze wszystkimi Pomysłodawcami
biorącymi udział w Konkursie.

Strona

1

_________________________

