
 
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

 

 

 

OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA EKSPERTA 

 

 

Ja, niżej podpisany(-a): 

1. świadomy(-a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 ze zm.)przewidującego karę pozbawienia 

wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań, oświadczam że: 

a) korzystam w pełni z praw publicznych; 

b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

c) nie zostałem(-am) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

2. wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na ekspertów do 

oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ich przetwarzanie na potrzeby udziału  

w wyborze projektów; 

3. oświadczam, że jestem gotowy(-a) do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów złożonych  

w ramach RPO WK-P 2014-2020 na podstawie przepisów art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze 

zm.); 

4. przyjmuję do wiadomości, iż wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny 

merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 nie jest tożsamy z powołaniem mnie do Komisji Oceny 

Projektów w charakterze eksperta i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek 

roszczeń z tego tytułu; 

5. potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów, 

akceptuję jego zapisy i będę się do nich stosował(-a); 

6. oświadczam, iż nie pozostaję w stosunku pracy z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P  

2014-2020, Instytucją Wdrażającą RPO WK-P 2014-2020 ani Instytucją Pośredniczącą  RPO 

WK-P 2014-2020; 



 
7. oświadczam iż, nie jestem pracownikiem firmy  konsultingowo-doradczej/przedsiębiorcą, 

która/y przygotowuje projekty w ramach RPO WK-P, przy czym jako pracownika należy 

rozumieć osobę pozostającą w stosunku pracy lub w stosunku cywilno-prawnym; 

8. oświadczam, że zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą RPO 

WK-P 2014-2020 o wszelkich okolicznościach, które spowodują zaprzestanie spełniania 

przesłanek, o których mowa w punkcie 1. oraz o zmianie moich danych osobowych; 

9. zobowiązuję się do przetwarzania pozyskanych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz przepisami 

wykonawczymi, a w szczególności zobowiązuję się do nieujawniania jakichkolwiek 

uzyskanych informacji osobom trzecim; 

10. oświadczam, iż posiadam wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WK-P 2014-2020; 

11. oświadczam, iż posiadam wiedzę w zakresie strategii rozwoju WK-P; 

12. wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs: 

www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl mojego imienia i nazwiska oraz adresu poczty 

elektronicznej umieszczonego w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej 

projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020. 

 

 

    …………………….…………, dnia ………………r.                                       …………………………………………………………………… 

                                                                                                                                          podpis kandydata                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                 

 

 


