Príloha č. 1

Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti
v súvislosti s účasťou na činnosti Monitorovacieho výboru
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Vyhlasujem, že som sa oboznámil/oboznámila* s obsahom Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, vrátane o. i. s pravidlami a režimom
práce Monitorovacieho výboru.
Potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila* s informáciami týkajúcimi sa Programu, ktoré sú dostupné
k dnešnému dňu a vyhlasujem, že som pripravený/pripravená na spoľahlivú a nestrannú realizáciu úloh vyplývajúcich
z účasti na činnosti Monitorovacieho výboru.
Vyhlasujem, že ak sa počas diskusie alebo počas rozhodovania, predovšetkým čo sa týka výberu projektov, ktoré
majú byť podporené, vyskytnú okolnosti, ktoré môžu vzbudzovať pochybnosti vzhľadom k nestrannosti hodnotenia
z mojej strany založené na:
a) vystupovaní ako žiadateľ, zúčastňovaní sa na príprave žiadosti o poskytnutie finančného príspevku alebo
v prípade existencie právneho alebo rodinného so žiadateľom alebo subjektom zúčastňujúcim sa na príprave
projektu vzťahu (manžel, príbuzný alebo spríbuznený v priamej alebo vedľajšej línii do druhého stupňa),
b) existencii vzťahu služobnej nadradenosti alebo podradenosti voči osobám spojeným s predloženým projektom,
c) začatí služobného prešetrovania, disciplinárneho alebo trestného konania voči mojej osobe, v oblasti majúcej
vplyv na moju dôveryhodnosť, nestrannosť alebo spoľahlivosť,
d) výskyte iných okolností vzbudzujúcich pochybnosti, čo sa týka mojej nestrannosti,
okamžite predstavím prípadný konflikt záujmov týkajúci sa mojej osoby a nebudem sa zúčastňovať na rozhodovaní
v oblasti, ktorej sa tento konflikt môže týkať a upovedomím o tom predsedu mojej Národnej delegácie.
Taktiež vyhlasujem, že žiadne dôverné informácie a dokumenty, ktoré mi budú odovzdané v súvislosti s činnosťami
vykonávanými v rámci Monitorovacieho výboru, nebudem využívať na iné ako profesijné ciele priamo spojené
s mojimi činnosťami vykonávanými v tomto Monitorovacom výbore.
Ak z hľadiska akýchkoľvek dôvodov nebudem môcť vykonávať činnosti v Monitorovacom výbore, predložím subjektu,
ktorý ma na túto funkciu vymenoval, žiadosť o odvolanie z tejto funkcie.
Súhlasím s tým, aby akékoľvek porušenie uvedených pravidiel bolo považované za dôvod môjho odvolania z činností
vykonávaných v rámci Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Meno a priezvisko
Zastupovaný subjekt
Miesto a dátum
Podpis
V prípade výskytu konfliktu záujmov, žiadame, aby ste uviedli názov projektu a názov partnera (VP / PP)
Názov projektu a jeho číslo
Názov partnera (Vedúci partner,
Partner Projektu)*
*Nepotrebné prečiarknuť

