VZOR PRÍLOHY Č. 2

VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI A MLČANLIVOSTI ODBORNÍKA
na overovanie technických zmien, ktoré oznámili prijímatelia počas realizácie projektov v rámci
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020
Vyhlasujem, že som sa oboznámil (-a) s obsahom dokumentov potrebných na overenie dokumentácie v
rozsahu technických zmien oznamovaných prijímateľmi počas realizácie projektu v rámci spomenutého
programu a deklarujem pripravenosť na vykonanie svedomitého a objektívneho hodnotenia
predmetných zmien.
Vyhlasujem, že počas vykonávania overenia dokumentácie sa zaväzujem dodržiavať tieto zásady:
1)

zásada nestrannosti – v súvislosti s tým vyhlasujem, že sa budem zúčastňovať len na overovaní
takých žiadostí, vzhľadom na ktoré:
a) nie som s prijímateľom v žiadnom faktickom alebo právnom vzťahu, ktorý by mohol
vyvolávať pochybnosti o mojej nestrannosti a mať vplyv na vykonávanie mojich povinností,
b) nie som členom orgánov prijímateľa, združení, organizácií, nadácií ani iných subjektov
akokoľvek organizačne alebo personálne prepojených s prijímateľom,
c) v organizačných štruktúrach prijímateľa, na riadiacich pozíciách nie je zamestnaný môj
manžel/-ka, príbuzný alebo príbuzný do druhého stupňa,
d) ani ja, ani žiadna z osôb uvedených v bode c) sa nezúčastnila na vypracovaní dokumentácie
týkajúcej sa projektu.
v opačnom prípade budem bezodkladne informovať vedúceho spoločného technického
sekretariátu programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko o skutočnosti výskytu
indícií na moje vyradenie z kontrolných činností týkajúcich sa takého projektu.

2)

zásada mlčanlivosti – prostredníctvom nesprístupnenia žiadnych údajov a informácií
spojených s dokumentáciou, ktoré som získal/-a v súvislosti s vykonávanými činnosťami.

Vyhlasujem tiež, že žiadne dôverné informácie a dokumenty, ktoré mi budú poskytnuté v súvislosti s
vykonávanými činnosťami, nevyužijem na iné účely ako sú tie, ktoré vyplývajú z týchto činností. V
prípade, ak nebudem môcť z akýchkoľvek príčin náležite vykonávať svoje činnosti, predložím
spoločnému technickému sekretariátu žiadosť o odvolanie z tejto funkcie.
Súhlasím s tým, aby akékoľvek porušenie uvedených zásad predstavovalo dôvod na moje odvolanie zo
zoznamu odborníkov v programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
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