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zadeva:
Javni poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje
kakovosti projektnih predlogov v okviru Programa evropskega sodelovanja INTERREG
V-A Italija-Slovenija 2014-2020.
IZJAVA O NEPRISTRANSKOSTI IN DISKRETNOSTI
Spodaj podpisani/a __________________________________________________________,
rojen/a v ___________________________________________________________________
dne ____________________, s stalnim prebivališčem v
_________________________,
pokr. ______, pošt. št. ________,
ulica/trg______________________________________________________ št. ________,
davčna številka ____________________________,
ID za DDV (če obstaja) _______________________________,
telefon __________________________,
faks ________________________________,
e-naslov
______________________________,
uradni naslov PEC (če obstaja)_______________________________,
izjavljam,
da bom sodeloval/a pri ocenjevanju projektnih predlogov, prijavljenih na razpise
Programa Interreg V A Italija-Slovenija 2014-2020.
S to izjavo se zavezujem, da se bom seznanil/a z [oziroma sem se seznanil/a z]
(PREČRTAJTE neustrezne opcije) zadevnimi programskimi dokumenti in informacijami
ter tudi z navedenim razpisom za predložitev projektnih predlogov.
Zavezujem se, da bom svoje delo izvajal/a objektivno in nepristransko, da bom vsak
projektni predlog posamično in ustrezno ocenil/a na podlagi programskih zahtev in
meril.
Prav tako izjavljam:

1.
a) da nisem vpleten/a v pripravo/oblikovanje nobenega od projektnih predlogov
programa, ki ga bom ocenil/a1;
b) da sem sodeloval pri pripravi naslednjega/ih projektnega/ih predloga/ov
(navedite
akronim
projekta/ov
in
št.
razpisa):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
c) da nisem odvisen/a od strank, ki bi lahko imele korist od poznavanja rezultatov v
postopku ocenjevanja;
d) da, kolikor mi je znano, ne obstajajo dejstva ali okoliščine, ki bi lahko pomenila
pretekla ali trenutna nasprotja interesov2, ali tista, ki bi se lahko pojavila v
neposredni
prihodnosti
in
bi
lahko
povzročila
pomisleke
o
neodvisnosti/nepristranskosti moje ocene. Če bi se med postopkom ocenjevanja
pojavila tovrstna okoliščina, bom to nemudoma sporočil/a in umaknil/a
kandidaturo iz zadevnega ocenjevalnega postopka;
[oziroma
e) da
trenutno
zame
velja
status
nezdružljivosti
zaradi
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
f) in da sem to nezdružljivost pred prevzemom vsake delovne naloge pripravljen/a
odstraniti];
Izjave v točkah [pod d) in e)] se izbrišejo iz izjave o nepristranskosti in
diskretnosti, če niso potrebne, in v vsakem primeru v izjavi, ki se podpiše v
trenutku dodelitve del, skladno z določbami 7. točke 9. člena tega poziva.
2. da bom, če me bo v postopku ocenjevanja projekta predlagatelj tega projekta
vprašal o poteku postopka, o tem nemudoma obvestil/a Organ upravljanja/Skupni
sekretariat programa Interreg V A Italija-Slovenija 2014-2020;
3. da bom zaupno ravnal/a z vsemi podatki in dokumenti ("zaupni podatki"), s katerimi
se bom seznanil/a v času ocenjevalnega postopka v pisni ali ustni obliki, v obliki
tiskovin ali elektronskih dokumentov. Te podatke in dokumente bom spodaj
1
2

4. odstavek 6. člena »Nezdružljivost« poziva.

Nasprotje interesov obstaja, če na nepristranskost in objektivnost ocenjevalca vplivajo razlogi,
ki izhajajo iz njegovega družinskega kroga, kroga poznanstev, političnih somišljenikov, skupnih
poslovnih ali kakršnih koli drugih interesov, povezanih s predlagatelji projekta.

podpisani/a uporabljal/a samo za izvajanje zadevne naloge in jih ne bom razkrival/a
tretjim osebam;
4. da dokumentacije, ki jo bom dobil med izvajanjem naloge, ne bom hranil/a in jo
bom vrnil po zaključku naloge.
Kraj in datum
___________________

Podpis
___________________
Opozorilo: Če izjavo podpišete lastnoročno, priložite fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
če uporabite digitalni podpis, pa to ni potrebno.

