
Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż 

LGD oraz operacji własnych LGD 

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI  

Lista wniosków złożonych na Konkurs nr ………………… 
Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

  

Numer wniosku 
Nazwa i adres 

beneficjenta 
 Tytuł operacji  

Wniosek podlegający 

ocenie TAK/NIE * 

    

    

    

    

    

* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD 

* wnioski dla których zaznaczono odpowiedź NIE nie podlegają ocenie przez wskazanego członka Rady 
 
 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

 
zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że: 

                                                                           (adres zamieszkania) 
 

1. Znana jest mi treść aktualnych wersji obowiązujących w LGD dokumentów: 

a. Regulamin Rady. 

b. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

oraz operacji własnych LGD 

2. Nie ubiegam się o dofinansowanie, z Wnioskodawcą nie pozostaję w związku małżeńskim, ani w 

faktycznym pożyciu albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, 

opieki, kurateli z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie, jego zastępcami prawnymi lub członkami 

władz osoby prawnej ubiegającej się o udzielenie dofinansowania.  

3. W ciągu ostatniego roku nie pozostawałem/łam w stosunku pracy lub zlecenia z Wnioskodawcą ani nie 

byłem/łam członkiem władz osoby prawnej ubiegające się o dofinansowanie.  

4. Nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 

uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.   

5. Zobowiązuję się: 

a. że w celu określenia możliwych grup interesu, do Rejestru (określonego w Procedurze, o której 

mowa w pkt 1 lit. b) wpiszę wszystkie informacje, pozwalające na identyfikację charakteru moich 

powiązań z wnioskodawcami i poszczególnymi projektami, 

b. że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i obiektywny, zgodnie z posiadaną wiedzą, 



c. nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji, 

d. że w przypadku zaistnienia lub uzyskania informacji o zależności o której mowa w Deklaracji, 

niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Przewodniczącego Rady i zrezygnuję z uczestnictwa w 

ocenie i wyborze, 

e. 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. 

6. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione zaistnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość co do mojej 

bezstronności w ocenie i wyborze o moim wykluczeniu zdecyduje głosowanie Rady. 

7. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

 

 
……………………………………………    ………………………………………… 

          (miejscowość, data)                                                                                                  (podpis składającego oświadczenie) 
 
 


