OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (-a) świadomy (-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań:
1. oświadczam, iż korzystam z pełni praw publicznych,
2. oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
3. oświadczam, iż nie zostałem (-am) skazany (-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
4. oświadczam, iż posiadam wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji programu Interreg
Polska - Słowacja,
5. oświadczam, iż nie uczestniczę we wdrażaniu programu poprzez realizację zadań instytucji
programowych tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Wspólnego Sekretariatu
Technicznego, Regionalnych Punktów Kontaktowych, Kontrolerów Narodowych,
6. oświadczam, iż nie jestem osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 oraz
nie pozostaję w stosunku pracy i nie jestem właścicielem, wspólnikiem,
udziałowcem/akcjonariuszem, członkiem organów zarządzających firmy konsultingowej
doradczej/doradczo-konsultingowej itp., która prowadzi działalność w zakresie
przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej oraz doradztwa w ramach programu Interreg
Polska – Słowacja 2014-2020,
7. oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (tj.: imienia i
nazwiska, dziedziny objętej danym naborem) w Wykazie kandydatów na ekspertów w ramach
programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 prowadzonym przez Wspólny Sekretariat
Techniczny, przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji
procesu rekrutacji, udziału w ocenie projektów oraz w celu ewaluacji, realizacji zadań
związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29
sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182, ze zm.).

W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności budzących wątpliwości, co do mojej
bezstronności w odniesieniu do dokonywanej przeze mnie oceny wniosków, zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania na piśmie Wspólnego Sekretariatu Technicznego o tym fakcie oraz
złożenia rezygnacji z dalszego uczestnictwa w procesie oceny wniosków.
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