Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o podporu předložených
na základě výzvy MAS Chrudimsko, z.s. v rámci Programového rámce Programu rozvoje
venkova ČR
Výzva MAS Chrudimsko, z.s. č. ……., fiche ……………
Definice střetu zájmů:
Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012,
kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady
(ES, Euratom) č. 1605/2002 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného
rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:
„1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě,
včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoliv jednání, jež
by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. (…)
2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových
vazeb, z důvodu politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů jiného společného zájmu
s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka
finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“
Já, jakožto osoba zapojená do hodnocení a výběru (dále jen „hodnotitel/hodnotitelka“)
žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“), přijímám následující
ustanovení (dále také „etický kodex“)
1. Nejsem si vědoma, že bych se ocitla v potenciálním/skutečném střetu zájmů1
v souvislosti s výběrem a schválením projektů podaných do výše uvedené výzvy
a fichí.
2. V případě jakýchkoli pochybností, zda by se mohlo jednat o potenciální střet zájmů,
nebo nastane-li okolnost, která by mohla k takovým pochybnostem vést, oznámím
tuto skutečnost odpovědnému orgánu, tj. Kontrolnímu výboru MAS nebo
pracovníkům kanceláře MAS. Do doby rozhodnutí tohoto orgánu musí být
pozastavena veškerá činnost dotčené osoby v hodnocení projektových žádostí
podaných do výše uvedené výzvy a fichí.
3. Všechny náležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.

Při skutečném střetu zájmů dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy člena orgánu
MAS, při němž má člen orgánu MAS soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jeho úkolů a
povinností v daném orgánu MAS. Potenciálním střetem zájmů je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé
zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů.
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4. V případech, kdy jsem předkladatelem či zpracovatelem žádosti o podporu nebo jsem
se na zpracování podílel/podílela, nebo mě s předkladatelem či zpracovatelem pojí
blízký vztah rodinný, citový či ekonomický, oznámím tuto skutečnost neprodleně
místní akční skupině a nebudu se žádným způsobem podílet na hodnocení projektu
ani nebudu zasahovat do jednání týkající se tohoto projektu či jej jakýmkoliv
způsobem ovlivňovat.
5. Nevyužívám informace související s mojí činností v rámci implementace OPZ pro svůj
osobní zájem či v zájmu třetí osoby. Zachovám mlčenlivost o všech okolnostech,
o kterých jsem se v průběhu výkonu hodnocení dozvěděl/a. Neponechám si kopie
žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty.
6. Nevyžaduji ani nepřijímám dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která
by mohla ovlivnit mé rozhodování či narušit nestranný přístup.

Já, hodnotitel/hodnotitelka, čestně prohlašuji, že budu zachovávat veškeré principy
uvedené v tomto etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti
a mlčenlivosti, které jsou do tohoto Etického kodexu zahrnuty. Jsem si vědom/a důsledků,
které by plynuly z udělení nepravdivého prohlášení.
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