
Příloha č. 2 IP            

ETICKÝ KODEX člena Hodnotící komise Místní akční skupiny 

 

Člen Hodnotící komise (dále jen HK) je řádným členem Místní akční skupiny – organizační 

složky MAS Partnerství Moštěnka o.p.s. (dále jen Člen) a byl do tohoto orgánu zvolen v souladu 

se Statutem této organizační složky 

Člen Hodnotící komise ve střetu zájmů je povinen o této skutečnosti informovat předsedu 

Hodnotící komise a vedoucího pracovníka CLLD před jednáním Hodnoticí komise, případně 

neprodleně po zjištění této skutečnosti. 

Člen Hodnotící komise, který je ve střetu zájmů či je osobou podjatou, se nebude podílet na 

hodnocení daného projektu ani ostatních projektů, které danému projektu při hodnocení 

konkurují. 

Člen Hodnotící komise svým jednáním a aktivní účastí v HK předchází jakýmkoliv 

neprůhlednostem v hodnotících procedurách, je nezávislý a nestranný.  

Člen Hodnotící komise se snaží nalézt v hodnocených projektech co největší množství 

objektivních a dokazatelných kritérií, které jsou v souladu se SCLLD, a zasadit se tak o to, aby 

byly vybrány ty nejhodnotnější a nejlepší projekty pro rozvoj území Místní akční skupiny. 

Veškeré informace o předkladatelích projektů, které člen v průběhu své činnosti v HK  získá, 

se považují za důvěrné a člen je nezneužije ke svému prospěchu nebo k prospěchu třetí osoby. 

Člen HK předchází v průběhu přípravy hodnocení a samotného procesu hodnocení projektů 

jakýmkoliv náznakům klientelismu (hájení), nepotismu („strýčkování“) nebo jakýmkoliv 

projevům přímého nebo nepřímého korupčního jednání. 

Člen HK, který zjistí, že při procesu hodnocení projektů nejsou dodržována výše uvedená 

pravidla tohoto Etického kodexu, oznámí neprodleně tuto skutečnost předsedovi 

Monitorovacího a kontrolního výboru. 

Člen HK, vykonává svou činnost čestně a poctivě a o všech skutečnostech v souvislosti s 

přezkumem hodnocení zachovává mlčenlivost. 

Podjatými osobami jsou jednak žadatel a osoby blízké v přímé vazbě na žadatele (rodič, 

sourozenec, manžel/ka, syn/dcera), jednak osoby v jiné vazbě žadatele (jiná příbuzenská, 

osobní, profesní).  

Výše uvedenými podmínkami souhlasím a beru je na vědomí 

V Kostelci u Holešova, dne: 

                                                                                              ………………………………………………………… 

          Jméno, příjmení, podpis 

 

 

Etický kodex člena Hodnotící komise byl schválen Programovým výborem dne 13. 9. 2018 


