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Příloha 1: Etický kodex členů orgánů a zaměstnanců MAS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODJATOSTI
ČLENŮ ORGÁNŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAS
Místní akční skupiny Valašsko – Horní Vsacko, z.s.
Realizace Strategie CLLD „Chodíme, chodíme hore po dědině….to naše Valašsko pěkně
zvelebíme“

Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru žádostí o podporu z Integrovaného
operačního programu (dále jen „IROP“), přijímám následující ustanovení (dále také
„Čestné prohlášení“).
Prohlašuji, že:
-

-

-

-

-

se zdržím takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho/jejím zájmem
osobním; tj.: budu jednat nepodjatě a nestranně. Za osobní zájem je považován jakýkoliv
zájem, který přináší nebo by mohl přinést dotčené osobě nebo jiné osobě jí blízké,
případně fyzické nebo právnické osobě, kterou tato osoba zastupuje na základě zákona
nebo plné moci, výhodu spočívající v získání majetkového nebo jiného prospěchu, či
poškozování třetích osob v její prospěch.
potvrzuji, že jsem projekt hodnotil(a) objektivně, nestranně a nepodjatě s využitím všech
svých znalostí a s patřičnou pečlivostí
nezneužiji informace související s mou činností v rámci implementace IROP pro svůj
osobní zájem či v zájmu třetí osoby, a že zachovám mlčenlivost o všech okolnostech, o
kterých se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a.
v případě, že budu mít osobní zájem na projektu, kterým se mám zabývat, oznámím tuto
skutečnost místní akční skupině a na hodnocení se nebudu nadále podílet.
v případech, že budu předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo jsem se na
zpracování podílel/-a, nebo mě s předkladatelem či zpracovatelem pojí blízký vztah
rodinný, citový či ekonomický, oznámím tuto skutečnost neprodleně místní akční skupině a
nebude se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu ani konkurujících projektů, ani
nebude zasahovat do jednání týkající se těchto projektů či je jakýmkoliv způsobem
ovlivňovat.
nevyžaduji ani nepřijímám dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by
mohla ovlivnit rozhodování či narušit nestranný přístup.
nepřipustím, abych se v souvislosti s mou činností dostal/-a do postavení, ve kterém budu
zavázán/-a oplatit prokázanou laskavost, nebo které mě činí přístupným nepatřičnému
vlivu jiných osob.
nebudu nabízet ani poskytovat žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s mou
činností.
při výkonu své činnosti neučiním anebo nenavrhnu učinit úkony, které by mě zvýhodnily v
budoucím osobním nebo profesním životě.
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-

pokud mi bude v souvislosti s mou činností nabídnuta jakákoli výhoda, odmítnu ji a o
nabídnuté výhodě informuji místní akční skupinu.

Tímto, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy uvedené v tomto Čestném
prohlášení, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti.

Výzva IROP MAS Valašsko – Horní Vsacko, z.s. č. .......,
Jméno a příjmení člena Výběrové komise / Programového výboru / zaměstnance:
……………………………………………………….
Název zastupující organizace: ……………………………………………………………………...
Podpis: ………………………………………………………………………………………………….

V Hovězí, dne ……………………
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