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Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania dotacji i wsparcia pomostowego przez OWES  
w projekcie współfinansowanym w ramach EFS 

 

Oświadczenie o bezstronności i poufności 
 
Imię i nazwisko   

Nazwa projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO 

Realizator OWES CENTRUM INNOWACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Data   

 
Ja niżej podpisany/podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze oceny wniosków uczestników projektu o otrzymanie 
środków finansowych na utworzenie miejsc/a pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Mazowsza Płockiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Rozwój 
Ekonomii Społecznej. 
Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi 
oceny i wyboru wniosków.  
Jednocześnie oświadczam, że: 

1) zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych w trakcie posiedzenia Komisji Oceny 
Wniosków dotyczących projektu działalności Przedsiębiorstwa Społecznego, przedstawionego w formie Wniosku o przyznanie dotacji; 

2) nie biorę i nie brałem/-am udziału w przygotowaniu wniosku konkurującego o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny; 
3) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/-am związany/a stosunkiem pracy 

z którymkolwiek podmiotem przygotowującym lub składającym wniosek, którego wniosek konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym 
przedmiotem oceny, 

4) nie świadczę i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie świadczyłem/-am pracy na podstawie stosunków 
cywilnoprawnych dla któregokolwiek podmiotu przygotowującego lub składającego wniosek, który konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem 
będącym przedmiotem oceny, 

5) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/-am członkiem organów zarządzających 
i nadzorczych któregokolwiek podmiotu przygotowującego lub składającego wniosek, który konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym 
przedmiotem oceny, 

6) nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie byłem/-am wspólnikiem, udziałowcem lub 
akcjonariuszem któregokolwiek podmiotu przygotowującego lub składającego wniosek, który konkuruje o dofinansowanie z wnioskiem będącym 
przedmiotem oceny. 

7) z osobą przygotowującą wniosek konkurujący o dofinansowanie z wnioskiem będącym przedmiotem oceny: 
a) nie łączy lub nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia, 
b) nie jestem lub nie byłem/-am związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu oceny/wyboru wniosków zaistnieją 
jakiekolwiek okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej oceny wybranych wniosków z mojej strony, bezzwłocznie wstrzymam się 
z wyrażaniem opinii i dokonaniem oceny tego wniosku. Fakt taki zgłoszę Przewodniczącemu/Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, 
przed rozpoczęciem procesu oceny wniosków.  
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