TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BEYANNAMESİ
STGM BİRLİKTE DESTEK PROGRAMI
Aşağıda imzası bulunan ben, işbu belge ile yukarıda bahsi geçen teklif çağrısına iletilen başvuruların
değerlendirmesine katılmayı kabul ettiğimi ve aşağıdaki hususların farkında olduğumu beyan ederim:
1.

Hazırlık faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, bütçe uygulaması ve yönetimine, denetim ve
kontrolüne dahil olan finansal aktörler ve diğer kişiler, Avrupa Birliği’nin çıkarları ile çatışabilecek
olan kendi çıkarlarına dair herhangi bir faaliyeti gerçekleştiremez.
Böyle bir riskin mevcut olması halinde, söz konusu kişi bu faaliyetten çekilmeli ve konuyu çıkar
çatışması olup olmadığını yazılı olarak değerlendirecek olan yetkili kişiye taşımalıdır. Söz konusu
kişi aynı zamanda sıralı amirini de bilgilendirmelidir. Çıkar çatışması bulunduğu durumda, söz
konusu kişi konu ile ilgili bütün faaliyetlerini durdurmalıdır. Yetkili kişi bizzat uygun önlemleri
almalıdır.

2.

Birinci paragraf için ek bilgi olarak; çıkar çatışması, bir finansal aktör ya da diğer kişinin görevlerini,
birinci paragrafta belirtildiği gibi tarafsız ve objektif şekilde yerine getirmesinin aile, duygusal
yaşam, politik veya ulusal kimlik, ekonomik çıkarlar ya da başka bir kimse ile ortak çıkarlar
doğrultusunda ihlal edilmesi halinde ortaya çıkar.

Bildiğim kadarıyla, konsorsiyumun ilgili kişileri ve üyeleri, ya da önerilen alt yükleniciler de dâhil olmak
üzere bu sözleşmede yer almak için başvuran kişilerle aramda herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını
beyan ederim.
Böyle bir çatışmanın var olduğunu ya da var olabileceğini değerlendirme süreci sırasında fark edersem,
durumu anında Değerlendirme Komitesi başkanına beyan edeceğimi doğrularım. Çıkar çatışması
olduğunun başkan tarafından doğrulanması halinde değerlendirme sürecine katılımımı durdurmayı kabul
ediyorum.
Bu hibe programı ile ilgili olarak bugün itibariyle, Sözleşme Makamınca sağlanan değerlendirme rehberi
ve eklerinde yer alan bilgilere haiz olduğumu doğrularım.
Sorumluluklarımı tarafsız ve objektif olarak yerine getireceğim. Buna ek olarak, teklif(ler)i değerlendirme
kapasitem üzerine şüphe düşürecek bir durumda olmadığımı da beyan ederim.
Bu değerlendirme sürecindeki görevim aracılığıyla erişim sağladığım tüm bilgilerin gizliliğini
koruyacağımı doğrularım.
Bu bilgiye erişim hakkı olmayan yetkilendirilmemiş kişilerle bu bilgileri paylaşmayacağımı ve halka açık
ya da diğerlerinin de kulak misafiri olabileceği ortamlarda bu konuyu tartışmayacağımı taahhüt ederim.
Bu bilgileri yalnızca bu teklif çağrısının değerlendirilmesi amacıyla kullanacağımı doğrularım.
Değerlendirme sonucunda, herhangi bir şablon ya da görevlerim kapsamında kullanılan modeller de dâhil
olmak üzere, hiçbir yazılı bilginin kopyasını saklamayacağımı taahhüt ederim.
Tarafımdan yapılan izinsiz herhangi bir paylaşımın değerlendirme görevimi sonlandırabileceğini ve
hakkımda yasal işlem başlatılmasına neden olabileceğini anladım.
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Değerlendirici olarak görevim bittikten sonra da gizliliği korumaya devam edeceğimi taahhüt ederim.
Bunlara ek olarak, bu Beyanname ekinde sunulan Temel Davranış Kuralları belgesinde belirtilen ilkeleri
ve kuralları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi de beyan ederim.
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